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MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

6243 APLICACIÓ provisional de l’Acord de coope-
ració científica entre el Regne d’Espanya i els
Estats Units d’Amèrica sobre l’estació de
seguiment de la NASA, fet a Madrid el 28
de gener de 2003. («BOE» 75, de 28-3-2003.)

ACORD DE COOPERACIÓ CIENTÍFICA ENTRE EL REGNE
D’ESPANYA I ELS ESTATS UNITS D’AMÈRICA SOBRE

L’ESTACIÓ DE SEGUIMENT DE LA NASA

El Regne d’Espanya i els Estats Units d’Amèrica (d’ara
endavant les parts) volen continuar la seva cooperació
per a la utilització a Espanya d’una estació terrestre per
a la transmissió i recepció de senyals radioelèctrics en
suport de sondes i vehicles espacials i les ciències espa-
cials amb finalitats pacífiques. Durant més de trenta anys
les activitats i el funcionament de l’estació de seguiment
s’han fet en coordinació amb el Govern espanyol, en
els termes i amb les condicions del bescanvi de notes
efectuat a Madrid el 29 de gener de 1964, posteriorment
modificats i prorrogats.

Considerant que els governs volen continuar aquesta
llarga cooperació, ambdues parts acorden que aquest
nou Acord substitueixi l’anterior íntegrament i entri en
vigor d’acord amb el que disposa l’article 13. Els principis
i els procediments següents constitueixen els termes i
les condicions en què l’estació de seguiment, també ano-
menada Complex de Madrid per a les Comunicacions
amb l’Espai Exterior, i d’ara endavant anomenada l’«es-
tació», continuarà sent utilitzada a Espanya. En els
assumptes relacionats amb el funcionament de l’estació,
els representants dels Estats Units d’Amèrica són els
designats per la National Aeronautics and Space Admi-
nistration (d’ara endavant anomenada NASA), i els repre-
sentants del Govern espanyol són els designats per l’Ins-
titut Nacional de Tècnica Aeroespacial (d’ara endavant
anomenat INTA).

1. Terreny.

a) El Govern d’Espanya ha de continuar facilitant
a la NASA els terrenys i els drets de pas amb què actual-
ment compta en els municipis de Robledo de Chavela
i Navas del Rey perquè continuï utilitzant les insta�acions
i els equips existents. Aquest emplaçament està en una
àrea situada, aproximadament, a 47 quilòmetres a l’oest
de Madrid. S’inclou un mapa i�ustratiu de l’àrea de les
insta�acions com a annex a aquest Acord.

b) El Govern d’Espanya, a petició del Govern dels
Estats Units, ha de facilitar els terrenys necessaris per
a qualsevol possible futura ampliació d’aquesta estació.
L’ampliació dels actuals terrenys de l’estació i la super-
fície que sigui necessària ha de ser acordada entre els
representants autoritzats dels dos governs. Qualsevol
ampliació o modificació important de les insta�acions,
els edificis o els equips, així com l’eixamplament o el
nou traçat de les carreteres d’accés, etc., s’ha de portar
a terme amb l’acord previ entre els representants auto-
ritzats d’ambdós governs.

2. Despeses.—El Govern dels Estats Units, per la
seva part, pot dur a terme la construcció d’insta�acions
addicionals necessàries per al compliment dels objectius
d’aquest Acord. Totes les despeses originades per la

construcció, la insta�ació, l’equipament i la utilització de
l’estació són sufragades pel Govern dels Estats Units,
incloses les despeses derivades de la construcció de les
carreteres i els accessos necessaris. Aquestes activitats
s’han de dur a terme de conformitat amb els requisits
de la legislació espanyola i amb les estipulacions de l’ar-
ticle 11 d’aquest Acord referent als drets de propietat.

3. Descripció de l’estació.—Com estava previst al
bescanvi de notes dels governs de 1964 i les seves
modificacions i pròrrogues posteriors, l’estació ha estat
completada i consta actualment d’una antena de 70
metres de diàmetre, tres antenes de 34 metres, una
antena de 26 metres i una antena d’11 metres. L’estació
també conté els equips de transmissió i recepció corres-
ponents, control d’antenes, enregistrament, procés de
dades i comunicacions; els edificis i les construccions
tècnics i auxiliars necessaris per a oficines, emmagat-
zemament, habitació, sanejament, enginyeria, opera-
cions, seguretat, serveis i altres finalitats necessàries;
pous d’aigua i carreteres, i torres de colimació amb els
drets de pas necessaris per al seu ús. Els límits geogràfics
exactes de l’àrea de l’estació i dels seus drets de pas
han estat determinats en estudis topogràfics molt deta-
llats efectuats en coordinació amb l’INTA i d’acord amb
les necessitats mínimes de la insta�ació. S’està cons-
truint a l’estació una antena addicional de 34 metres.
En el futur s’hi poden insta�ar antenes addicionals.

S’entén que les necessitats del programa poden can-
viar en desenvolupar-se equips i sistemes més avançats
i, en conseqüència, la NASA pot voler establir capacitats
i insta�acions addicionals dins la superfície de l’estació.
La NASA ha de consultar amb l’INTA prèviament al mun-
tatge de qualsevol de les insta�acions addicionals
esmentades. Per muntar qualsevol de les noves insta-
�acions previstes fora dels actuals límits de l’estació es
requereix l’aprovació del Govern d’Espanya. L’antena en
construcció està situada en els terrenys obtinguts el
1990 amb aquest propòsit pel Govern d’Espanya. Aquest
terreny està inclòs al mapa esmentat a l’article 1.a) d’a-
quest Acord.

4. Funcionament de l’estació i utilització pel perso-
nal espanyol.

a) El Govern dels Estats Units d’Amèrica delega en
el Govern d’Espanya la responsabilitat operativa de l’es-
tació. Aquesta delegació de responsabilitat s’ha de deta-
llar en un contracte entre els organismes cooperants:
l’INTA pel Govern d’Espanya i la NASA pel Govern dels
EUA. L’INTA ha de designar un representant, encarregat
de la gestió d’aquest contracte i, amb l’acord previ amb
la NASA, un director d’estació espanyol que serà res-
ponsable de les activitats de l’estació.

b) L’estació pot ser utilitzada per a activitats cien-
tífiques independents afavorides pel Govern d’Espanya,
i s’entén que aquestes activitats s’han de dur a terme
de manera que no interfereixin amb els programes d’o-
peració i manteniment de l’estació. Qualssevol despeses
addicionals que derivin d’aquestes activitats són sufra-
gades pel Govern d’Espanya, llevat que s’acordi d’una
altra manera per ambdues parts.

c) El Govern d’Espanya pot so�icitar l’ajornament
de la retirada dels equips de l’estació, en la mesura que
les necessitats operatives del Govern dels Estats Units
ho permetin, a fi d’evitar pertorbacions en les activitats
científiques que es puguin estar portant a terme a l’es-
tació, de conformitat amb el que disposa l’apartat b)
d’aquest article.

5. Comunicacions.—Les comunicacions de l’estació
han d’utilitzar fins al màxim possible les insta�acions de
telecomunicació nacionals i internacionals per comuni-
car-se amb els Estats Units i altres estacions de seguiment.
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6. Energia.—L’energia per a l’estació pot ser gene-
rada en el seu emplaçament mitjançant un equip insta�at
com a part de l’estació o de qualsevol altra manera que
s’acordi entre les parts.

7. Autorització d’utilització de freqüències i protec-
ció contra interferències radioelèctriques.

a) A petició del Govern dels Estats Units, i d’acord
amb les disposicions de la Unió Internacional de Tele-
comunicacions, del Reglament de Radiocomunicacions
i de la vigent legislació i normativa espanyola en relació
amb l’ús de l’espectre radioelèctric, el Govern d’Espanya
autoritza l’ús de les freqüències radioelèctriques neces-
sàries per a les finalitats de l’estació, corresponents als
serveis de radiocomunicacions següents: recerca espa-
cial, operacions espacials, exploració de la Terra per satèl-
lit i radioastronomia.

b) Com que una característica essencial de l’em-
plaçament és estar protegit contra interferències radioe-
lèctriques perjudicials, el Govern d’Espanya acorda con-
tinuar adoptant totes les mesures que siguin practicables
per mantenir la protecció. Això inclou evitar l’establiment
o el funcionament de dispositius que produeixin inter-
ferències radioelèctriques (com ara línies de transport
d’energia, insta�acions industrials, carreteres de primer
ordre, aerofars, comunicacions aire-terra, etc.), a la roda-
lia d’aquesta estació receptora altament sensible. En cas
que sigui necessari insta�ar aquests dispositius en aques-
ta zona, el Govern d’Espanya acorda adoptar totes les
mesures de precaució possibles per minimitzar o eliminar
qualsevol interferència perjudicial.

L’àrea que es considera necessari protegir contra
interferències radioelèctriques està aproximadament
a 47 quilòmetres a l’oest de Madrid, delimitada per les
següents coordenades geogràfiques: 04o 16’ 20’’ l’oest
i 40o 27’ 00’’ nord i 04o 14’ 00’’ oest i 40o 24’ 30’’
nord. El Govern d’Espanya acorda investigar, a petició
del Govern dels Estats Units, qualsevol interferència en
les freqüències de recepció de l’estació que es pugui
deure a aparells elèctrics i adoptar les mesures raonables
per assegurar la cessació de la interferència.

c) Totes les operacions de telecomunicació de l’es-
tació s’han de dur a terme amb les prescripcions del
Reglament de radiocomunicacions de la Unió Interna-
cional de Telecomunicacions, i les disposicions sobre
telecomunicacions del Govern d’Espanya, a fi de no cau-
sar interferències en altres serveis de telecomunicacions
autoritzats.

d) El Govern d’Espanya s’ha d’assegurar que els
terrenys, les edificacions i les insta�acions al voltant de
l’estació estiguin subjectes a servituds òptiques per evitar
interferències a les direccions d’observació de l’estació
per noves construccions o per elevació de les existents.

8. Construcció.—Les tasques de construcció a l’es-
tació les poden fer contractistes espanyols o dels Estats
Units o altres contractistes, segons acordin les parts,
que han de contractar al màxim possible subcontrac-
tistes i mà d’obra locals. S’han d’utilitzar tant com sigui
possible materials i subministraments locals. El Govern
d’Espanya ha d’ajudar el contractista, amb la petició prè-
via, en el proveïment local de les mercaderies, materials,
subministraments i serveis necessaris per a les obres
de construcció a l’estació.

9. Equip electrònic.—La NASA ha de subministrar
l’equip electrònic especial i l’equip relacionat amb aquest
que siguin necessaris per a l’estació, que han de ser
insta�ats per la NASA o per personal autoritzat per
aquesta.

10. Subministraments i serveis.
a) El Govern d’Espanya, amb la petició prèvia, ha

d’adoptar les mesures que siguin necessàries per facilitar
l’entrada a Espanya de material, equip, subministra-

ments, mercaderies o altres béns proporcionats pel
Govern dels Estats Units per a les finalitats específiques
d’aquest Acord. Les autoritats espanyoles han de ser
prèviament informades, a través de l’INTA, del contingut
de les trameses.

b) La importació de béns per al seu ús exclusiu a
les finalitats específiques d’aquest Acord està exempta
de qualsevol impost, dret o qualsevol altre gravamen
de conformitat amb la legislació vigent.

c) Els serveis prestats per l’INTA a la NASA en virtut
del contracte esmentat a l’apartat 4.a d’aquest Acord
o en relació amb el contracte esmentat es consideren
serveis de telecomunicacions d’acord amb el dret espa-
nyol. En compliment de les finalitats d’aquest Acord,
aquests serveis no estan subjectes al pagament d’im-
postos, com ara l’impost sobre el valor afegit (IVA), drets
o qualssevol altres gravàmens, de conformitat amb la
legislació vigent.

d) El Govern d’Espanya ha d’adoptar les mesures
oportunes per exonerar la NASA de qualsevol impost,
dret o gravamen relatiu a la propietat o el comerç de
béns o relatiu a qualsevol participació en béns utilitzats
per a qualsevol activitat relacionada amb aquest Acord.

e) El que disposa l’apartat d) d’aquest article no s’a-
plica a l’IVA ni als impostos especials.

f) Els requisits i els procediments per a l’aplicació
d’aquestes exempcions són els previstos amb caràcter
general a la legislació aplicable a Espanya.

g) No es concedeix cap exoneració d’impostos,
taxes i drets que constitueixin una remuneració de ser-
veis específics prestats (com la retirada de neu o d’es-
combraries).

h) Les disposicions dels apartats b), c) i d) d’aquest
article donen efectivitat a la intenció de les parts de
concedir a la NASA el tractament fiscal més favorable
compatible amb les normes actualment vigents per a
les activitats relacionades amb aquest Acord. Qualsevol
canvi de la legislació vigent que pugui anu�ar o viciar
la intenció d’aquest article o limitar-ne l’aplicació deter-
mina que l’Acord sigui immediatament renegociat a fi
de garantir i donar efectivitat a la intenció de les parts
de concedir a la NASA aquest tractament fiscal favorable.

11. Títol de propietat.—Tots els materials, equips,
subministraments, mercaderies o qualssevol altres béns
mobles utilitzats en relació amb l’estació continuen sent
propietat del Govern dels Estats Units. Els béns restants
són propietat del Govern d’Espanya o d’altres propietaris
espanyols. El material, l’equip, els subministraments, les
mercaderies i els béns del Govern dels Estats Units que
estiguin a l’estació poden ser retirats d’Espanya en qual-
sevol moment pel Govern dels Estats Units lliures d’im-
postos, drets o altres gravàmens.

12. Personal dels Estats Units.

a) El Govern d’Espanya ha d’adoptar les mesures
necessàries per facilitar l’entrada a Espanya del personal
dels Estats Units (inclòs personal de contractistes), que
sigui designat per visitar o participar en activitats rela-
cionades amb l’estació, incloses obres de construcció
i funcionament de l’estació.

b) El Govern d’Espanya reconeix al representant de
la NASA i als altres membres de la seva família que
componguin la unitat familiar una posició equivalent a
la concedida al personal administratiu i tècnic de l’Am-
baixada dels Estats Units i als membres de la seva família,
d’acord amb la Convenció de Viena sobre relacions diplo-
màtiques de 18 d’abril de 1961, sempre que estiguin
acreditats com a tals membres del personal de l’Am-
baixada dels Estats Units.

c) Els efectes personals i domèstics del personal
dels Estats Units (inclòs el personal de contractistes),
destinat a Espanya en relació amb el funcionament de
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l’estació poden entrar a Espanya, ser usats allà i trets
d’Espanya lliures d’impostos, drets o altres gravàmens.
Els esmentats efectes no es poden vendre ni disposar-ne
d’una altra manera a Espanya si no és de conformitat
amb les disposicions aprovades pel Govern d’Espanya.

d) Les obligacions tributàries del personal dels
Estats Units (inclòs el personal de contractistes) que
puguin derivar de la seva presència a Espanya en relació
amb l’establiment o el funcionament de la insta�ació
es regeixen pel que disposa el Conveni davant del Regne
d’Espanya i els Estats Units d’Amèrica per evitar la doble
imposició i prevenir l’evasió fiscal respecte als impostos
sobre la renda, de 22 de febrer de 1990. El dit personal
no està exempt dels impostos indirectes pels béns o
serveis adquirits a Espanya.

13. Vigència i durada de l’Acord.—Aquest Acord
entra en vigor mitjançant un bescanvi de notes en el
qual les parts es comuniquin la conclusió de les res-
pectives formalitats internes necessàries a aquest efecte.
Després de la signatura, les parts han d’aplicar l’Acord
provisionalment. Substitueix tots els acords anteriors
relatius a l’estació. Té un període de vigència de 10
anys i pot ser prorrogat mitjançant un acord per escrit
entre les parts.

Sense perjudici del que disposa l’article 10.h), qual-
sevol de les parts pot denunciar aquest Acord mitjançant
una notificació per escrit a l’altra part, amb un any d’an-

telació, de la seva intenció de denunciar-lo. Aquest Acord
també pot ser renegociat si es produeixen fets o cir-
cumstàncies que afectin les seves disposicions de mane-
ra substancial. En cas de denúncia, les parts han de
procurar acordar termes i condicions que minimitzin les
conseqüències negatives de la denúncia per a l’altra part.

14. Acords suplementaris.—Segons ho requereixi la
posada en pràctica de l’objecte i les disposicions d’aquest
Acord, quan sigui necessari es poden convenir acords
suplementaris entre l’INTA i la NASA. Aquests acords
han d’estar en conformitat amb aquest Acord. En cas
de dubte, preval aquest Acord.

15. Assignació de fons.—En la mesura que la posada
en pràctica d’aquest Acord depengui de fons assignats
pel Congrés dels Estats Units, queda entès que està sub-
jecte a la disponibilitat dels fons.

En fe d’això, els sotasignats, degudament autoritzats
pels seus governs respectius, signen aquest Acord.

Fet a Madrid, per duplicat, el dia 28 de gener de 2003,
en llengües espanyola i anglesa; ambdós textos són igual-
ment autèntics.

Pel Regne d’Espanya,

Federico Trillo-Figueroa,

Ministre de Defensa

Pels Estats Units d’Amèrica,

George Argyros,

Ambaixador dels Estats Units
d’Amèrica a Madrid
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Aquest Acord s’aplica provisionalment des del 28 de
gener de 2003, data de la signatura, segons estableix
l’article 13.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 13 de febrer de 2003.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

6248 REIAL DECRET 282/2003, de 7 de març, pel
qual s’homologa el títol de llicenciat en cièn-
cies de l’activitat física i de l’esport, de la Facul-
tat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon
Llull, de Barcelona. («BOE» 75, de 28-3-2003.)

La Universitat Ramon Llull, de Barcelona, reconeguda
com a universitat privada per la Llei 12/1991, del Par-
lament de Catalunya, ha aprovat el pla d’estudis dels
ensenyaments que condueixen a l’obtenció del títol de
llicenciat en ciències de l’activitat física i de l’esport,
de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional,
de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna, la implantació del qual ha estat
autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

Acreditada l’homologació d’aquest pla d’estudis per
part del Consell de Coordinació Universitària i el com-
pliment dels requisits bàsics que preveu el Reial decret
557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement
d’universitats i centres universitaris, vigent en el que no
s’oposi a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, escau homologar el títol esmentat.

Aquesta homologació s’efectua d’acord amb el que
estableix l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, el Reial decret 1670/1993,
de 24 de setembre, pel qual s’estableix el títol de llicenciat
en ciències de l’activitat física i de l’esport, i les directrius
generals pròpies dels plans d’estudis conduents a l’ob-
tenció del títol mateix .

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport, i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres a la reunió del dia 7 de març de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

1. S’homologa el títol de llicenciat en ciències de
l’activitat física i de l’esport, de la Facultat de Psicologia
i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, de la
Universitat Ramon Llull, de Barcelona, reconeguda com
a universitat privada, una vegada acreditada l’homolo-
gació del pla d’estudis per part del Consell de Coor-
dinació Universitària i el compliment dels requisits bàsics
que preveu el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril,
sobre creació i reconeixement d’universitats i centres
universitaris.

L’homologació del pla d’estudis a què fa referència
el paràgraf anterior ha estat publicada en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» de 10 de gener de 2003, per resolució
del Rectorat de la Universitat de data 9 de desembre
de 2002.

2. La Generalitat de Catalunya pot autoritzar la
impartició dels ensenyaments conduents a l’obtenció del
títol homologat a l’apartat 1 anterior i la Universitat
Ramon Llull, de Barcelona, procedir, al moment oportú,
a l’expedició del títol corresponent.

Article 2. Avaluació del desenvolupament efectiu dels
ensenyaments.

Als efectes del que disposen aquest Reial decret i
els apartats 5 i, si s’escau, 6 de l’article 35 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, transcorregut el
període d’implantació del pla d’estudis a què es refereix
el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 1, la Uni-
versitat ha de sotmetre a avaluació de l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació el desenvolupa-
ment efectiu dels ensenyaments corresponents.

Article 3. Expedició del títol.

El títol al qual es refereix l’apartat 1 de l’article 1
és expedit pel rector de la Universitat Ramon Llull, de
Barcelona, d’acord amb el que estableixen l’apartat 2
de l’article 34 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, i altres normes vigents, amb menció expressa
d’aquest Reial decret que homologa el títol.

Disposició final primera. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport, en l’àmbit
de les seves competències, ha de dictar les disposicions
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest
Reial decret.

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, 7 de març de 2003.
JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

6375 REIAL DECRET 325/2003, de 14 de març,
pel qual es modifica el Reial decret
1692/1995, de 20 d’octubre, que regula el
títol professional d’especialització didàctica.
(«BOE» 76, de 29-3-2003.)

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de novembre, de
qualitat de l’educació, en l’article 58, estableix que per
impartir els ensenyaments de l’educació secundària, de
la formació professional de grau superior i els ensenya-
ments de règim especial, a més de les titulacions aca-
dèmiques corresponents, és necessari estar en possessió
d’un títol professional d’especialització didàctica que s’ha
d’obtenir després de la superació d’un període acadèmic
i un altre de pràctiques docents, i encomana al Govern
la regulació de les condicions d’accés a ambdós períodes,
així com els efectes de l’esmentat títol i les altres con-
dicions per obtenir-lo, expedir-lo i homologar-lo.

Així mateix, la Llei orgànica 10/2002 esmentada,
estableix en la disposició transitòria cinquena que, en


