
NORMATIVA DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE ÁMBITO AUTONÓMICO

 RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2016 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 15 de febreiro de 2016 pola que se aproban as bases e se convocan

axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no marco do Programa

comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2015/16. DOG do 12 de

xullo de 2016.

 CORRECCIÓN de erros. Resolución do 26 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se

ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2016/17.

DOG do 20 de maio de 2016.

 RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para

o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2016/17. DOG do 9 de maio

de 2016.

 RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para

o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en

posesión do título de bacharel. DOG do 28 de abril de 2016.

 ORDE do 15 de febreiro de 2016, pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea

e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas

superiores en centros públicos de Galicia no curso 2015/16. DOG do 26 de febreiro de 2016.

 DECRETO 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de

Bens Culturais, nas especialidades de bens arqueolóxicos, escultura e pintura, na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 30 de novembro de 2015.

 INSTRUCIÓN CONXUNTA do 5 de xuño de 2015 da Axencia Tributaria de Galicia e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación

Educativa sobre a aplicación de prezos públicos nas ensinanzas de réxime especial.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160712/AnuncioG0164-010716-0004_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160520/AnuncioG0164-130516-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160509/AnuncioG0164-290416-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160428/AnuncioG0164-200416-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160226/AnuncioG0164-180216-0003_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151130/AnuncioG0164-061115-0003_gl.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/instruc._conxunta_prezos_050615.pdf


 CIRCULAR 5/2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación do

cuarto curso dos estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais.

 DECRETO 89/2013, do 13 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas

ensinanzas de música e artes escénicas, de idiomas, deportivas, de conservación e restauración de bens culturais e nos estudos superiores de deseño.

DOG 17 de xuño de 2013.

 CORRECCIÓN de erros. Orde do 30 de setembro de 2010, pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en

Conservación e Restauración de Bens Culturais na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ás ditas ensinanzas. DOG do 17 de abril de

2012.

 DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG 21 de decembro de 2011.

 ORDE do 20 de xuño de 2011, pola que se fai pública a composición do Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 29 de xuño de

2011.

 ORDE do 30 de setembro de 2010, pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en Conservación e Restauración

de Bens Culturais na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ás ditas ensinanzas. DOG do 11 de outubro de 2010. (CORRIXIDA POLA

CORRECCIÓN DE ERROS DO 17 DE ABRIL DE 2012).

 DECRETO 395/2009, do 8 de outubro, polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de

Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 22 de outubro de 2009.

 DECRETO 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 23 de decembro de

2008.

 ORDE do 25 de abril de 2007, pola que se regula a avaliación, a acreditación académica e a mobilidade do alumnado que cursa as ensinanzas superiores

de artes plásticas e deseño e as de conservación e restauración de bens culturais na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 9 de maio de 2007.

NORMATIVA DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/legislation/circular_5-2013_conserv..pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130617/AnuncioG0164-140613-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120417/AnuncioG0164-110412-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3F1-151211-9847_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110629/AnuncioC3F1-220611-3506_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20101011/Anuncio33D5A_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20091022/Anuncio3A07E_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081223/Anuncio527C2_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070509/Anuncio141B6_gl.pdf


 REAL DECRETO 21/2015, do 23 de xaneiro, polo que se modifica o Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das

ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE do 7 de febreiro de 2015.

 REAL DECRETO 96/2014, do 14 de febreiro, polo que se modifican os Reais decretos 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco Español

de Cualificacións para a Educación Superior (MECES), e 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias

oficiais. BOE do 5 de marzo de 2014.

 LEI ORGÁNICA 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). BOE do 10 de decembro de 2013.

 CORRECCIÓN de erros. Real decreto 1618/2011, do 14 de novembro, sobre recoñecemento de estudos no ámbito da Educación Superior. BOE do 12

de marzo de 2012.

 REAL DECRETO 1618/2011, do 14 de novembro, sobre recoñecemento de estudos no ámbito da Educación Superior. BOE do 16 de decembro de 2011.

(CORRIXIDO POLA CORRECCIÓN DE ERROS DO 12 DE MARZO DE 2012).

 ORDE EDU/2645/2011, do 23 de setembro, pola que se establece a formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica esixida para aquelas

persoas que estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia non poden realizar os estudos de máster. BOE do 5 de

outubro de 2011.

 REAL DECRETO 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior. BOE do 3 de agosto de

2011. (MODIFICADO POLO REAL DECRETO 96/2014, DO 14 DE FEBREIRO).

 REAL DECRETO 635/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Grao en Conservación e

Restauración de Bens Culturais establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE do 5 de xuño de 2010.

 REAL DECRETO 303/2010, do 15 de marzo, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas artísticas reguladas na

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE do 9 de abril de 2010.

 CORRECCIÓN de erros. Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas

pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE do 6 de novembro de 2009.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/07/pdfs/BOE-A-2015-1157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/09/pdfs/BOE-A-2010-5662.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/06/pdfs/BOE-A-2009-17605.pdf


 REAL DECRETO 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei Orgánica

2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE do 27 de outubro de 2009 (CORRIXIDO POLA CORRECCIÓN DE ERROS DO 6 DE NOVEMBRO DE 2009 /

MODIFICADO POLO REAL DECRETO 21/2015, DO 23 DE XANEIRO).

 ORDE EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharel

regulados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE do 17 de xuño de 2009.

 REAL DECRETO 365/2007, do 16 de marzo, polo que se regula o Consello Superior de Ensinanzas Artísticas. BOE do 4 de abril de 2007.

 LEI ORGÁNICA 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE). BOE do 4 de maio de 2006. (MODIFICADA POLA LEI ORGÁNICA 8/2013, DO 9 DE

DECEMBRO).

 REAL DECRETO 1033/1999, do 18 de xuño, polo que se determinan os accesos ás ensinanzas superiores dos que se atopen en posesión do título de

Técnico superior de Artes Plásticas e Deseño. BOE do 29 de xuño de 1999.

 REAL DECRETO 1387/1991, do 18 de setembro, polo que se aproban as ensinanzas mínimas do currículo de Conservación e Restauración de Bens

Culturais, e se regula a proba de acceso a estes estudos. BOE do 30 de setembro de 1991.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/17/pdfs/BOE-A-2009-10054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/04/pdfs/A14669-14671.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/06/29/pdfs/A24517-24520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/09/30/pdfs/A31777-31779.pdf

