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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
19596 Reial Decret 1595/2011, de 4 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 

336/2010, de 19 de març, pel qual s’estableixen les especialitats dels cossos 
de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes als quals es refereix 
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

En virtut de la competència estatal reconeguda per la Constitució espanyola per 
establir les bases del règim jurídic de les administracions públiques i el règim estatutari 
dels funcionaris, per a la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació 
de títols acadèmics i professionals i per establir normes bàsiques per al desplegament de 
l’article 27 de la Constitució, i amb la finalitat de garantir un ensenyament comú de qualitat 
impartit pel professorat més idoni, es van establir, mitjançant el Reial decret 336/2010, de 
19 de març, les especialitats docents dels cossos de funcionaris que tenen a càrrec seu 
els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació.

Atès que el Reial decret esmentat va introduir canvis respecte a l’antiga denominació 
«espanyol per a estrangers» amb la finalitat de dotar de més coherència els ensenyaments 
de tots els idiomes regulats pel Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim 
especial regulats per la Llei esmentada, el present Reial decret té com a finalitat adscriure 
a la nova especialitat d’«espanyol» els funcionaris dels cossos de catedràtics i de 
professors d’escoles oficials d’idiomes de l’especialitat «espanyol per a estrangers» 
esmentada i de l’especialitat «espanyol llengua estrangera», denominació recollida per 
error en el Reial decret 336/2010, de 19 de març, i substituïda posteriorment per la 
d’«espanyol» en el «Butlletí Oficial de l’Estat» amb data 3 de setembre de 2010.

En l’elaboració del present Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes a través de la Conferència d’Educació i ha emès informe el Ministeri de 
Política Territorial i Administració Pública. Així mateix, compta amb l’informe de la 
Comissió Superior de Personal i amb el dictamen del Consell Escolar de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, amb l’aprovació prèvia del 
vicepresident del Govern de Política Territorial i ministre de Política Territorial i 
Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 4 de novembre de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 336/2010, de 19 de març, pel qual s’estableixen 
les especialitats dels cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes 
als quals es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

S’afegeix una disposició addicional única al Reial decret 336/2010, de 19 de març, 
amb el contingut següent:

«Disposició addicional única.

Els funcionaris dels cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials 
d’Idiomes de l’especialitat “espanyol per a estrangers”, adquirida abans de l’entrada 
en vigor del Reial decret 336/2010, de 19 de març, i de l’especialitat “espanyol 
llengua estrangera”, adquirida de conformitat amb el Reial decret 336/2010, de 19 
de març, publicat en el “Butlletí Oficial de l’Estat” núm. 86, de 9 d’abril de 2010, 
queden adscrits a l’especialitat “espanyol” incorporada a l’annex del Reial decret 
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336/2010, de 19 de març, en substitució de l’anterior, mitjançant rectificació d’errors 
publicada en el “Butlletí Oficial de l’Estat” núm. 214, de 3 de setembre de 2010.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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