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dos como funcionarios de carreira dos antigos corpos 
de catedráticos de bacharelato, de catedráticos de 
escolas oficiais de idiomas e de profesores de termo 
de escolas de artes aplicadas e oficios artísticos.»

6. Engádese un parágrafo ao final da letra a) do 
número 3 do punto I do anexo II, redactado nos seguintes 
termos:

«No caso dos funcionarios dos corpos de cate-
dráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de 
idiomas e de artes plásticas e deseño, as referencias 
ao doutoramento e premio extraordinario entende-
ranse referidas ás titulacións alegadas para o 
ingreso nos correspondentes corpos de profesores 
desde o que ingresaron ou, de ser o caso, ás alega-
das para o ingreso nos antigos corpos de catedráti-
cos numerarios de bacharelato, catedráticos de 
escolas oficiais de idiomas e profesores de termo de 
escolas de artes aplicadas e oficios artísticos.»

7. Engádese un parágrafo ao final do punto II do 
anexo II, redactado nos seguintes termos:

«No caso de funcionarios de carreira dos corpos 
de catedráticos de ensino secundario, de catedráti-
cos de escolas oficiais de idiomas e de catedráticos 
de artes plásticas e deseño, teranse en conta os ser-
vizos prestados neses cargos como funcionarios de 
carreira dos correspondentes corpos de profesores, 
con anterioridade á integración, incluídos os presta-
dos como funcionarios dos antigos corpos de cate-
dráticos de bacharelato, catedráticos de escolas ofi-
ciais de idiomas e profesores de termo de escolas de 
artes aplicadas e oficios artísticos».

Disposición transitoria única. Participación dos funcio-
narios do corpo de mestres no próximo concurso de 
traslados de ámbito estatal.

A participación dos funcionarios do corpo de mestres 
no primeiro concurso de traslados de ámbito estatal con-
vocado a partir da entrada en vigor deste real decreto 
rexerase polas seguintes regras:

a) Os funcionarios docentes de carreira do corpo de 
mestres que superasen os procedementos selectivos de 
ingreso convocados polas distintas administracións educati-
vas con anterioridade á entrada en vigor deste real decreto 
poderán participar no concurso de traslados de ámbito esta-
tal nas mesmas condicións en que o viñan facendo nos 
anteriores procedementos de provisión de postos.

b) Malia o disposto na letra anterior, os funcionarios 
do corpo de mestres que superaron os procedementos 
selectivos de ingreso convocados polas distintas adminis-
tracións educativas ao abeiro do Real decreto 276/2007, do 
23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de 
ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades 
nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, 
do 3 de maio, de educación, e se regula o réxime transito-
rio de ingreso a que se refire a disposición transitoria 
décimo sétima da citada lei, obterán o seu primeiro destino 
definitivo na Administración educativa pola que participa-
ron e superaron o correspondente proceso selectivo.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas normas de igual ou infe-
rior rango se opoñan ao disposto neste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto ten carácter básico e dítase ao abeiro 
das competencias que atribúen ao Estado as regras 1.ª, 
18.ª e 30.ª do artigo 149.1 da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 28 de novembro de 2008.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación, Política Social e Deporte,
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 19279 REAL DECRETO 1978/2008, do 28 de novembro, 

polo que se modifica o Real decreto 337/2004, 
do 27 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 
28/2003, do 29 de setembro, reguladora do Fondo 
de Reserva da Seguridade Social. («BOE» 288, 
do 29-11-2008.)

A Lei 28/2003, do 29 de setembro, procedeu a regular o 
Fondo de Reserva da Seguridade Social, e completou a 
previsión sobre a constitución do dito Fondo contida no 
número 1 do artigo 91 do texto refundido da Lei xeral da 
Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 
1/1994, do 20 de xuño. A Lei 28/2003, do 29 de setembro, foi 
obxecto do correspondente desenvolvemento regulamen-
tario a través do Real decreto 337/2004, do 27 de febreiro.

O tempo transcorrido desde a entrada en vigor da Lei 
28/2003, reguladora do Fondo de Reserva da Seguridade 
Social, así como a dimensión alcanzada por este desde a 
súa dotación inicial, aconsellan establecer mecanismos 
que contribúan a axilizar a súa xestión, cumprindo sem-
pre cos criterios de seguranza, rendibilidade e diversifica-
ción e as disposicións da súa lei reguladora, para cuxo fin 
se procede á modificación do artigo 4 do Real decreto 
337/2004, do 27 de febreiro, para facilitar a xestión do 
Fondo ante situacións ordinarias que se presentan na 
administración dos investimentos financeiros en que se 
encontra materializado.

A habilitación legal para iso está recollida no artigo 6 da 
Lei 28/2003, do 29 de setembro, que atribúe ao Comité de 
Xestión do Fondo de Reserva, entre outras funcións, a de 
alleamento de activos financeiros que o integren e demais 
actuacións que os mercados financeiros aconsellen.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Traballo e 
Inmigración e do ministro de Economía e Facenda, de 
acordo co Consello de Estado, e logo de deliberación do 
Consello de Ministros na súa reunión do día 28 de novem-
bro de 2008,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 337/2004, do 
27 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 28/2003, 
do 29 de setembro, reguladora do Fondo de Reserva 
da Seguridade Social.

O artigo 4 do Real decreto 337/2004, do 27 de febreiro, 
polo que se desenvolve a Lei 28/2003, do 29 de setembro, 
reguladora do Fondo de Reserva da Seguridade Social, 
queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 4. Xestión financeira do Fondo de 
Reserva.
1. A xestión do Fondo de Reserva da Seguridade 

Social efectuaraa a Tesouraría Xeral da Seguridade 
Social conforme o establecido na Lei 28/2003, do 29 
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de setembro, reguladora do Fondo de Reserva da 
Seguridade Social, conforme as seguintes regras:

a) As dotacións efectivas ao Fondo de Reserva, 
dos excedentes a que se refire o parágrafo primeiro 
do artigo 1 da Lei 28/2003, do 29 de setembro, a súa 
materialización inicial, así como a disposición do 
dito fondo establecida no artigo 4 da mesma lei, 
serán acordadas polo Consello de Ministros, por 
proposta conxunta dos ministros de Traballo e Inmi-
gración e de Economía e Facenda.

b) As materializacións posteriores de adquisi-
ción de activos a que se fai referencia no anterior 
artigo 3, número 1, así como o alleamento, reinves-
timento e calquera outra operación sobre os activos 
financeiros do Fondo de Reserva distintas ás men-
cionadas na letra a) anterior, serán aprobadas polo 
Comité de Xestión do Fondo de Reserva da Seguri-
dade Social, por proposta da Comisión Asesora de 
Investimentos do Fondo, de acordo con criterios de 
seguranza, rendibilidade e diversificación.

O Comité de Xestión, anualmente e coincidindo 
coa data de remisión ao Goberno para a súa presen-
tación ás Cortes Xerais do informe sobre a evolución 
e composición do Fondo de Reserva, dará conta ao 
Consello de Ministros destas operacións.

2. Correspóndelle á Tesouraría Xeral da Seguri-
dade Social a tramitación e resolución dos expe-
dientes derivados das operacións mencionadas no 
número 1 deste artigo, así como a formalización, en 
nome da Seguridade Social, deses actos.

3. A Tesouraría Xeral da Seguridade Social terá 
a condición de titular de contas no mercado de 
débeda pública en anotacións, así como en calquera 
outro mercado ou sistema que determine o Comité 
de Xestión.

4. A Tesouraría Xeral da Seguridade Social 
manterá no Banco de España unha conta afecta 

exclusivamente ao Fondo de Reserva, na cal se rea-
lizarán as materializacións iniciais das dotacións do 
Fondo e que servirá de instrumento para as opera-
cións de adquisición de activos e demais actuacións 
financeiras do Fondo.

5. Os importes obtidos das disposicións dos 
activos do Fondo destinaranse exclusivamente quer 
ao reinvestimento noutros activos emitidos polas 
persoas xurídicas públicas que reúnan as condicións 
previstas no segundo parágrafo do número 1 do 
artigo anterior, quer directamente ao financiamento 
das pensións de carácter contributivo da Seguridade 
Social e demais gastos necesarios para a súa xestión 
no suposto previsto no seu número 2.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do título competen-
cial previsto no artigo 149.1.17.ª da Constitución, que atri-
búe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
lexislación básica e réxime económico da Seguridade 
Social.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

O disposto neste real decreto entrará en vigor o 
mesmo día da súa publicación no «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid o 28 de novembro de 2008.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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