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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
5663 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.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix en els articles 91 al 99 
les funcions del professorat dels diferents ensenyaments que s’hi regulen. Així mateix, 
la Llei esmentada, a la disposició addicional sisena, estableix que, a més de les que 
recull la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, 
modificada per la Llei 23/1988, de 28 de juliol, són bases del règim estatutari dels 
funcionaris públics docents les que regulen la mateixa Llei orgànica i la normativa que 
es desplegui per a l’ingrés i la mobilitat entre els cossos docents, i n’encomana al 
Govern el desplegament reglamentari en els aspectes bàsics que siguin necessaris 
per garantir el marc comú bàsic de la funció pública docent. A la disposició addicional 
setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, s’especifiquen, al seu 
torn, les funcions dels diferents cossos en què s’ordena la funció pública docent.

El Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, estableix els aspectes bàsics del currículum 
dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, aspectes que han de formar part del currículum que les diferents 
administracions educatives defineixin per a aquests ensenyaments.

Establertes a les normes esmentades les necessitats docents pel que fa als 
ensenyaments corresponents, és procedent iniciar el desplegament del que preveu 
l’esmentada disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, en relació amb les especialitats dels cossos docents que tenen atribuïdes en 
els centres docents públics els ensenyaments d’idiomes de règim especial.

Així doncs, 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, és procedent establir les especialitats docents dels 
cossos de funcionaris que tenen al seu càrrec els ensenyaments d’idiomes de règim 
especial.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes a 
través de la Conferència d’Educació, i ha emès informe el Ministeri de Política Territorial. 
Així mateix, disposa de l’informe de la Comissió Superior de Personal i del dictamen del 
Consell Escolar de l’Estat.

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 19 de març de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Especialitats docents.

Les especialitats docents per a l’ingrés, els accessos i l’adquisició de noves especialitats 
en els cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes són les que 
s’indiquen a l’annex.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix 
aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara de l’article 149.1.18a i 30a 
de la Constitució, que reserva a l’Estat la competència per establir les bases del règim 
estatutari dels funcionaris, i les normes bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la 
Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de març de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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ANNEX

Especialitats dels cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials 
d’idiomes

Alemany.
Anglès.
Àrab.
Danès.
Espanyol llengua estrangera.
Finès.
Francès.
Grec.
Irlandès.
Italià.
Japonès.
Neerlandès.
Portuguès.
Romanès.
Rus.
Suec.
Xinès.
Llengües cooficials de les comunitats autònomes*.
* Cadascuna de les llengües que sigui cooficial a la comunitat autònoma respectiva.
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