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15870 LLEI ORGÀNICA 7/1995, de 29 de juny, per la qual 
es prorroga la durada del mandat dels òrgans 
unipersonals de govern dels centres docents 
sostinguts amb fons públics. («BOE» 155,  
de 30-6-1995.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El projecte de Llei sobre participació, avaluació i 
govern dels centres docents, que es troba en tràmit de 
discussió parlamentària, estableix un nou sistema d’acre-
ditació com a requisit per als professors que aspirin a 
exercir la funció directiva dels centres sostinguts amb 
fons públics. La nova regulació, a més, ha d’afectar el 
règim de direcció i, entre altres aspectes, la durada del 
mandat.

El període de tramitació del projecte de llei excedeix el 
termini en què s’ha de portar a terme l’elecció de nous 
directors i dels seus respectius equips, i així en l’actual 
curs 1994/1995 finalitza el període de mandat d’un nom-
bre elevat d’òrgans unipersonals de govern, elegits 
segons el procediment que estableix l’article 37.1 de la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació, així com dels nomenats de conformitat amb 
l’article 37.4 de la mateixa Llei. Així mateix, amb data 31 
de desembre finalitza el mandat d’un nombre determinat 
d’equips directius de centres d’ensenyaments artístics i 
escoles oficials d’idiomes. Tanmateix, és raonable i convé 
al millor funcionament del sistema educatiu que la nova 
convocatòria es produeixi una vegada s’hagi aprovat la 
Llei esmentada, de manera que l’elecció dels candidats 
s’ajusti a aquesta normativa.

En conseqüència, és necessari prorrogar excepcional-
ment per un any i, si s’escau, per sis mesos, mitjançant 

una norma de rang adequat i amb el temps suficient, el 
període dels mandats actuals.

Article únic.

1. Es prorroga per un any el període de mandat dels 
directors i altres òrgans unipersonals de govern dels cen-
tres docents sostinguts amb fons públics que imparteixin 
ensenyaments de règim general, sigui quin sigui el proce-
diment pel qual hagin estat nomenats, en els casos en 
què el període esmentat finalitzi durant aquest curs 
1994/1995.

2. Aquesta pròrroga no afecta els secretaris dels cen-
tres públics en què les administracions educatives hagin 
determinat adscriure un administrador, segons el que 
estableix l’article 58.4 de la Llei orgànica d’ordenació 
general del sistema educatiu, des del curs 1995/1996.

3. Es prorroga per sis mesos el període de mandat 
dels directors i altres òrgans unipersonals de govern dels 
centres públics d’ensenyaments artístics i escoles oficials 
d’idiomes en els casos en què el període esmentat finalitzi 
el 31 de desembre de 1995.

4. En els casos en què, sempre a sol·licitud fonamen-
tada de qui ocupi un dels càrrecs a què es refereix aquesta 
Llei i amb el coneixement previ d’aquesta per part de l’Ad-
ministració educativa competent, no sigui possible fer 
efectiva la pròrroga, s’ha de procedir a l’elecció dels nous 
òrgans unipersonals de govern el mandat dels quals s’ha 
de limitar a un any, i en finalitzar aquest període s’han de 
celebrar noves eleccions de conformitat amb la normativa 
que estigui vigent.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 29 de juny de 1995.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


