
3596 Dimecres 1 d’octubre 2003 Suplement núm. 19

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

17109 ORDRE APA/2420/2003, de 28 d’agost, per
la qual es modifica el catàleg oficial de races
de bestiar d’Espanya, contingut a l’annex del
Reial decret 1682/1997, de 7 de novembre,
pel qual s’actualitza el catàleg oficial de races
de bestiar d’Espanya. («BOE» 213, de 5-9-2003.)

El Reial decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel
qual s’actualitza el Catàleg oficial de races de bestiar
d’Espanya, estableix el procediment de modificació de
l’annex que conté la relació de races autòctones i espa-
nyoles.

D’acord amb l’article 4 del Reial decret esmentat, la
modificació de l’annex es basa, en aquest cas, en les
propostes que el Govern de les Canàries, la Xunta de
Galícia, el Govern Basc, el Govern d’Aragó, la Generalitat
de Catalunya i la Junta de Castella i Lleó, han presentat
al Comitè de Races de Bestiar d’Espanya.

En l’elaboració d’aquesta Ordre han estat consultades
les comunitats autònomes, el sector, així com entitats
científiques en matèria de reproducció, selecció i genè-
tica animal.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex del Reial decret
1682/1997.

Al Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya con-
tingut a l’annex del Reial decret 1682/1997, de 7 de
novembre, pel qual s’actualitza el Catàleg oficial de races
de bestiar d’Espanya, s’introdueixen les modificacions
següents:

1. A l’apartat 1.1, paràgraf de l’espècie caprina, se
suprimeix l’Agrupació Caprina Canària.

2. A l’apartat 1.1, paràgraf de l’espècie caprina, s’in-
corporen les races caprines «majorera», «palmera» i «de
Tenerife».

3. La raça ovina «ripollesa» de l’apartat 1.1 passa
a estar inclosa a l’apartat 1.2.

4. La raça ovina «roja bilbilitana» de l’apartat 1.2
passa a denominar-se «roya bilbilitana».

5. A l’apartat 2 s’incorpora la raça bovina «blonda
d’Aquitània».

6. A l’apartat 1.2 s’incorpora l’espècie aviària, i s’hi
inclou la raça «gallina de Mos».

7. S’afegeix un nou apartat, el 4. Races de tercers
països, al qual s’incorpora com a espècie ovina la raça
«Assaf».

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 d’agost de 2003.

ARIAS CAÑETE

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

17310 REIAL DECRET 1044/2003, d’1 d’agost, pel
qual s’estableix el procediment perquè les uni-
versitats expedeixin el suplement europeu al
títol. («BOE» 218, d’11-9-2003.)

Als estats membres de la Unió Europea i als estats
que hi estiguin associats, s’hi estan propiciant processos
de convergència en l’àmbit educatiu. Entre els més relle-
vants, hi ha l’encaminat al desenvolupament d’un espai
europeu d’educació superior que permeti un reconeixe-
ment més fàcil de les titulacions i faciliti la mobilitat
dels estudiants universitaris, així com la integració dels
titulats en un mercat laboral únic.

Una sèrie de factors hi han contribuït de manera deci-
siva: els programes de mobilitat d’estudiants (Sócra-
tes/Erasmus), que van determinar la necessitat de trobar
un sistema adequat d’equivalències i reconeixement
d’estudis i que van originar el Sistema Europeu de Trans-
ferència de Crèdits (ECTS), i les declaracions de la Sor-
bona, Bolònia i Praga subscrites pels ministres d’edu-
cació europeus, que han promogut la construcció de
l’Espai Europeu d’Educació Superior amb fites i criteris
compartits.

Entre els principals objectius de la Declaració de Bolò-
nia hi ha el de l’harmonització dels sistemes nacionals
de titulacions basat, essencialment, en els dos cicles
principals de grau i postgrau, així com l’establiment d’un
sistema de crèdits europeus com el sistema ECTS i la
implantació d’un suplement europeu als títols emesos
per les institucions educatives d’ensenyament superior.

El suplement europeu al títol té la seva justificació
en la diversitat d’ensenyaments i titulacions, les dificul-
tats en el seu reconeixement, l’increment de la mobilitat
dels ciutadans i la insuficient informació aportada pels
títols. És un document que afegeix informació al títol
obtingut mitjançant una descripció de la seva naturalesa,
nivell, context i contingut.

El suplement europeu al títol té com a objectiu, així
doncs, incrementar la transparència de les diverses titu-
lacions d’educació superior impartides als països euro-
peus i facilitar-ne el reconeixement acadèmic i profes-
sional per les institucions. Pretén ser un document com-
prehensiu, en el qual es reflecteixin els resultats de l’a-
prenentatge al llarg de la vida i els coneixements acre-
ditats a una persona per institucions europees d’ense-
nyament superior. El format normalitzat del suplement
europeu al títol s’ajusta al model elaborat per la Comissió
Europea, el Consell d’Europa i la UNESCO/CEPES (Centre
Europeu per a l’Ensenyament Superior).

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’u-
niversitats, en els articles 87 i 88, encomana al Govern,
en l’àmbit de les seves competències, l’adopció de les
mesures necessàries per a la integració plena del sistema
espanyol a l’espai europeu d’ensenyament superior.
Entre aquestes mesures hi ha la d’assegurar que els títols
oficials expedits per les universitats espanyoles s’acom-
panyin dels elements d’informació que garanteixin la
transparència sobre el nivell i els continguts dels ense-
nyaments certificats pel títol esmentat, és a dir, del suple-
ment europeu al títol, a fi de promoure la més àmplia
mobilitat nacional i internacional d’estudiants i titulats
espanyols més àmplia.

Aquest Reial decret pretén desenvolupar el proce-
diment pel qual les universitats espanyoles poden expe-
dir l’esmentat suplement europeu als títols oficials que
emetin.


