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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
8508 Reial decret 516/2013, de 5 de juliol, 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.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a la disposició addicional setena, 
relativa a l’ordenació de la funció pública docent i funcions dels cossos docents, estableix 
en primer lloc els cossos en els quals s’ordena la funció pública docent i a continuació 
habilita el Govern, amb la consulta prèvia a les comunitats autònomes, per establir les 
condicions i els requisits perquè els funcionaris que pertanyen als cossos docents puguin 
excepcionalment exercir funcions en una etapa o, si s’escau, ensenyança diferents de les 
assignades al seu cos amb caràcter general. Per a aquest exercici s’ha de determinar la 
titulació, la formació o l’experiència que es considerin necessàries.

L’article 8.1 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les 
condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, 
el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen 
les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari, assenyala que la 
docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, per 
part de funcionaris que pertanyen a cossos docents diferents dels de catedràtics 
d’ensenyament secundari, professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de 
formació professional, en aplicació del que preveu l’apartat 1 de la disposició addicional 
setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, s’ha de concretar en les normes per les 
quals es determinin les especialitats dels cossos respectius.

Ara és procedent, de conformitat amb el que preveu l’esmentat article 8.1 del Reial 
decret 1834/2008, de 8 de novembre, modificar 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 maig, d’educació, 
perquè els funcionaris que pertanyen als cossos de catedràtics i de professors d’escoles 
oficials d’idiomes puguin exercir excepcionalment funcions com a catedràtics i professors, 
respectivament, en l’ensenyament secundari obligatori, el batxillerat i la formació 
professional, per impartir les matèries de llengües estrangeres corresponents a la seva 
especialitat.

Aquest Reial decret té el caràcter de norma bàsica i es dicta a l’empara dels títols 
competencials que preveu l’article 149.1.18 a 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.

En la tramitació d’aquest Reial decret, n’ha emès dictamen el Consell Escolar de 
l’Estat, s’han consultat les comunitats autònomes al si de la Conferència d’Educació, i 
n’han emès informe el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Comissió 
Superior de Personal.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esports, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 5 de juliol de 2013,
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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 
a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

U. S’afegeix una nova disposició addicional al Reial decret 336/2010, de 19 de març, 
amb la redacció següent:

«Disposició addicional segona.

Els funcionaris que pertanyen als cossos de catedràtics i de professors 
d’escoles oficials d’idiomes poden exercir excepcionalment funcions com a 
catedràtics i professors, respectivament, en l’ensenyament secundari obligatori, el 
batxillerat i la formació professional, per impartir les matèries de llengües 
estrangeres corresponents a la seva especialitat.

Les administracions educatives han de regular en els seus àmbits respectius 
l’exercici d’aquesta possibilitat, que comporta en tot cas la voluntarietat dels 
interessats i no té efectes en les plantilles estables dels centres. Els requisits de 
titulació i formació són els que estableix el Reial decret 1834/2008, de 8 de 
novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la 
docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional 
i els ensenyaments de règim especial, i s’estableixen les especialitats dels cossos 
docents d’ensenyament secundari.»

Dos. La disposició addicional única del Reial decret 336/2010, de 19 de març, passa 
a ser la disposició addicional primera.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Es faculta el titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per dictar, en l’àmbit de 
les seves competències, totes les disposicions que requereixi l’aplicació del que disposa 
aquest Reial decret, sense perjudici del desplegament normatiu que correspongui fer a 
les comunitats autònomes.

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, 5 de juliol de 2013.

JUAN CARLOS R.

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