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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
1918 Reial decret 48/2010, de 22 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 

276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés,  accés i 
adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés 
a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 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 regula la mateixa Llei orgànica i la 
normativa que la 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.

Amb aquest objectiu es va publicar el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual 
s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos 
docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el 
règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei 
esmentada.

Per facilitar la implantació en el curs acadèmic 2009-2010 del màster universitari que 
habilita per a l’exercici de les professions de professor d’educació secundària obligatòria i 
batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes en les reunions del Consell 
d’Universitats i de la Conferència General de Política Universitària dels passats 1 i 2 de 
juny de 2009, respectivament, es van acordar un conjunt d’11 mesures sota els principis 
de flexibilitat i adequació a l’actual situació de crisi econòmica i elevat nombre de persones 
en desocupació, així com altres de destinades a facilitar la millor resolució de les qüestions 
assenyalades per part de les universitats i comunitats autònomes, entre les quals es preveu 
la de flexibilitzar els terminis de compliment de requisits als candidats a les places que es 
convoquin per a l’ingrés en els cossos de professors d’ensenyament secundari, només i de 
forma excepcional durant el curs indicat 2009-2010.

El títol competencial que recull la disposició final primera del Reial decret 276/2007, de 
23 de febrer, assenyala que el Reial decret esmentat té caràcter bàsic. De conformitat amb 
la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (per totes, STC 131/1996), la condició 
bàsica d’una regulació es pot estendre a una norma de rang reglamentari, atenent el 
«caràcter marcadament tècnic o la naturalesa conjuntural i canviant d’aquests». D’acord 
amb aquest pronunciament, s’ha d’entendre que la regulació del termini en el qual s’han 
de reunir els requisits per als processos d’ingrés en els cossos docents que es convoquin 
en el curs 2009-2010 ha de tenir substantivitat bàsica.

En l’elaboració del present Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes, a través de la Conferència Sectorial 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 i a proposta del ministre d’Educació, amb l’aprovació prèvia de la 
vicepresidenta primera del Govern i 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 22 de gener 
de 2010,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves 
especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició 
transitòria dissetena de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de 
febrer.

1. La disposició transitòria única del Reglament passa a denominar-se «Disposició 
transitòria primera».

2. S’afegeix una nova disposició transitòria segona al Reglament, redactada en els 
termes següents:

«Disposició transitòria segona. Termini en el qual s’ha de reunir el requisit d’estar 
en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 
100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per als processos 
d’ingrés en els cossos docents que es convoquin en el curs 2009-2010.

De forma excepcional, en els processos d’ingrés que es convoquin en el curs 
2009-2010, els aspirants han de reunir i acreditar el requisit d’estar en possessió de 
la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació, en el moment de la publicació de les llistes 
d’aspirants seleccionats que hagin superat les fases d’oposició i concurs a què fa 
referència l’article 28 d’aquest Reglament.

Els aspirants que no acreditin que estan en possessió de la formació pedagògica 
i didàctica a què es refereix el paràgraf anterior o que de la documentació aportada 
es dedueixi que no compleixen alguns dels requisits exigits no poden ser nomenats 
funcionaris dels cossos a què es refereix el present Reial decret, i queden anul·lades 
totes les seves actuacions.

Si es produeix el cas esmentat en el paràgraf anterior, l’òrgan convocant pot 
requerir a l’òrgan de selecció una relació complementària dels aspirants que 
segueixin els proposats, per al possible nomenament d’aquests com a 
funcionaris.»

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, 22 de gener de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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