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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
16481 Reial decret 1485/2009, de 26 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 

365/2007, de 16 de març, pel qual es regula el Consell Superior d’Ensenyaments 
Artístics.

El Reial decret 365/2007, de 16 de març, pel qual es regula el Consell Superior 
d’Ensenyaments Artístics, estableix a l’article 5 la composició de l’esmentat òrgan consultiu 
de l’Estat.

Tenint en consideració les modificacions introduïdes pel Reial decret 542/2009, de 7 
d’abril, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, i pel Reial decret 
640/2009, de 17 d’abril, que desplega l’anterior, s’incorporen a la representació del 
Ministeri d’Educació en l’esmentat Consell Superior d’Ensenyaments Artístics dos 
representants del Gabinet de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional a 
proposta del vicepresident primer, sense modificar el nombre de representants del 
Departament esmentat.

D’altra banda, l’experiència de funcionament del Consell manifesta com a insuficient la 
representació de les administracions locals tant al Consell com a la Comissió Permanent. 
En conseqüència, s’augmenta en dos consellers la representació de les administracions 
locals en el Ple.

Per a l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha consultat el mateix Consell Superior 
d’Ensenyaments Artístics i les comunitats autònomes.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, amb l’aprovació prèvia de la 
ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de setembre de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 365/2007, de 16 de març, pel qual es regula el 
Consell Superior d’Ensenyaments Artístics.

El Reial decret 365/2007, de 16 de març, pel qual es regula el Consell Superior 
d’Ensenyaments Artístics, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 5 queda redactat en els termes següents:

«El Consell Superior d’Ensenyaments Artístics té la composició següent: 
president, tres vicepresidents, un secretari i setanta-dos consellers.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 9 queda redactat en els termes següents:

«1. Formen part del Consell Superior d’Ensenyaments Artístics els consellers 
següents:

a) Sis representants del Ministeri d’Educació, dels quals almenys dos han de 
tenir rang de director general, i dos han de ser representants del Gabinet de la 
Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional a proposta del vicepresident 
primer.

b) Dos representants del Ministeri de Cultura, designats pel titular del 
Departament.

c) Un representant per cadascuna de les administracions educatives de les 
comunitats autònomes, proposats per aquestes.

d) Un representant de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
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e) Quatre representants de les administracions locals proposats per la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

f) Dotze professors d’ensenyaments artístics, proposats pels sindicats i les 
associacions d’àmbit estatal més representatius en l’àmbit dels ensenyaments 
artístics.

g) Tres alumnes d’ensenyaments artístics superiors, proposats per les 
associacions d’alumnes més representatives en l’àmbit dels ensenyaments 
artístics.

h) Disset representants de directors de centres on s’imparteixin els diferents 
ensenyaments artístics superiors, proposats per les administracions educatives 
sobre criteris acordats amb el Ministeri d’Educació per garantir la representació 
proporcional dels diferents ensenyaments.

i) Deu personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit dels ensenyaments 
artístics, designades pel Ministeri d’Educació, consultades les comunitats 
autònomes.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 12 queda redactat en els termes següents:

«2. Componen la comissió permanent, a més del seu president, els membres 
següents:

j) Dos dels consellers representants del Ministeri d’Educació.
k) Un dels consellers representants del Ministeri de Cultura.
l) Sis dels consellers representants de les comunitats autònomes, amb caràcter 

rotatori.
m) Dos representants de les administracions locals.
n) Quatre dels consellers representants del professorat.
o) Un dels consellers representants de l’alumnat.
p) Sis dels consellers representants dels directors dels centres.
q) Tres dels consellers representants del grup de personalitats de reconegut 

prestigi.
r) El secretari del Consell, que hi participa amb veu però sense vot.»

Disposició addicional única. Òrgans de referència.

Totes les mencions que, en el Reial decret 365/2007, de 16 de març, es fan al Ministeri 
d’Educació i Ciència, s’han d’entendre fetes al Ministeri d’Educació. Així mateix totes les 
mencions a la Secretaria General d’Educació del Departament s’ha d’entendre a la 
Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional del Departament.

Disposició final. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 26 de setembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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