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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
7338 Reial decret 881/2012, d’1 de juny, de modificació de la disposició addicional 

primera del Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, sobre el calendari 
d’implantació del règim d’ensenyament secundari obligatori.

L’article segon de la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària de la Llei 
d’economia sostenible, recull una modificació de l’article 25 de la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació, amb una nova organització del quart curs de l’educació 
secundària obligatòria.

La implantació efectiva d’aquesta previsió legal es va fer mitjançant el Reial decret 
1146/2011, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1631/2006, de 29 de 
desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació 
secundària obligatòria, així com els reials decrets 1834/2008, de 8 de novembre, i 
860/2010, de 2 de juliol, afectats per aquestes modificacions. La disposició addicional 
primera d’aquest Reial decret preveu la implantació obligatòria dels nous ensenyaments a 
partir del curs 2012/2013, si bé es reconeix a les administracions educatives capacitat per 
anticipar la seva implantació per al vigent curs 2011/2012.

D’acord amb el Programa de govern enunciat en el recent debat d’investidura, el 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport es proposa emprendre una revisió de tota l’educació 
secundària, a partir d’un procés de reflexió i debat profunds en els quals han de participar 
activament tots els sectors de la comunitat educativa escolar i les administracions 
educatives. Qualsevol eventual reforma d’aquesta etapa educativa s’hauria de basar en 
les conclusions compartides que s’extreguin d’aquest debat, com a única forma de dotar 
el sistema educatiu espanyol de la necessària estabilitat normativa que necessita per 
oferir resultats a la societat.

En aquest context, la implantació a partir del pròxim curs 2012-2013 de les novetats 
que el Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, introdueix en l’educació secundària 
obligatòria, anticipant-se al debat anunciat, podria contribuir a generar una 
desaconsellable situació d’inseguretat jurídica i inestabilitat acadèmica, que cal evitar. 
Per això, es considera convenient diferir a cursos posteriors l’aplicació dels aspectes del 
Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, la implantació dels quals no era obligatòria en el 
present curs 2011-2012.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes i n’han emès informe el Consell Escolar de l’Estat i el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 1 
de juny de 2012,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol.

Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional primera del Reial decret 1146/2011, 
de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel 
qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària 
obligatòria, així com els reials decrets 1834/2008, de 8 de novembre, i 860/2010, de 2 de 
juliol, afectats per aquestes modificacions, que queda redactat en els termes següents:

«La implantació de la resta de modificacions incorporades en aquest Reial 
decret queda diferida fins al curs acadèmic 2014-2015, sense perjudici de l’aplicació 
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de les modificacions que, amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Reial 
decret, les administracions educatives hagin pogut anticipar al curs 2011-2012.»

Disposició final primera. Desplegament normatiu.

S’habilita el ministre d’Educació, Cultura i Esport per dictar, en l’àmbit de les seves 
competències, totes les disposicions que siguin necessàries per a l’execució i el 
desplegament del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 1 de juny de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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