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Article 11. Els certificats oficials expedits per les
autoritats competents de cada país que acreditin nivells
educatius complets o estudis parcials corresponents a
nivells educatius primari i secundari o mitjà han de ser
acceptats als centres docents de l’altre país.

Article 12. Els títols oficials d’educació superior o
que habilitin per a l’exercici legal d’una professió, obtin-
guts en qualsevol de les parts, han de ser reconeguts
per les autoritats competents de l’altra part, sempre que
els títols esmentats corresponguin a estudis que tinguin
equivalència en la durada dels estudis i/o càrrega horà-
ria, així com en les matèries establertes com a obliga-
tòries en els plans d’ensenyament respectius. Si s’escau
es poden sotmetre a examen en les matèries que faltin
per completar l’equivalència.

El reconeixement produeix els efectes acadèmics i
professionals que cada part contractant confereixi als
seus propis títols oficials, sense perjudici del compliment
dels requisits no acadèmics exigits per les legislacions
internes per a l’exercici legal de les professions, que
en cap cas poden suposar discriminació per raó de la
nacionalitat o del país d’expedició del títol.

Article 13. Els estudiants uruguaians i espanyols
que ingressin als instituts públics d’ensenyament dels
països contractants tenen, respecte a matrícula, exà-
mens i títols, els mateixos drets que els nacionals de
l’altre país.

Si els termes esmentats abans tenen la conformitat
del Govern de la República Oriental de l’Uruguai, aquesta
Carta i la de resposta de Vostra Exce�ència constitueixen
un Acord entre els nostres dos governs que entra en
vigor en la data de l’última Nota verbal intercanviada
entre les parts per la qual es comuniqui el compliment
dels seus respectius requisits interns en matèria de trac-
tats internacionals.

Faig propícia l’oportunitat, per reiterar a Vostra Excel-
lència les seguretats de la meva consideració més alta.»

Sobre aquest particular, tinc l’honor de posar en
coneixement de Vostra Exce�ència la conformitat del
Govern de la República Oriental de l’Uruguai amb les
disposicions transcrites abans, per la qual aquesta Nota
i la de Vostra Exce�ència constitueixen un Acord entre
els nostres dos governs que entra en vigor en la data
de l’última Nota verbal intercanviada entre les parts per
la qual es comuniqui el compliment dels seus respectius
requisits interns en matèria de tractats internacionals.

Faig propícia l’ocasió per reiterar a Vostra Exce�ència
les seguretats de la meva consideració més alta.

Aquest Bescanvi de notes va entrar en vigor el 30
d’octubre de 2003, data de l’última Nota verbal encreua-
da entre les parts que comunicava el compliment dels
seus respectius requisits legislatius interns, segons esta-
bleixen els seus textos.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 26 de novembre de 2003.—El secretari gene-

ral tècnic, Julio Núñez Montesinos.

22596 ENTRADA EN VIGOR de l’Acord de cooperació
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, l’aplicació provisional del qual va ser
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 75,
de 28 de març de 2003. («BOE» 295,
de 10-12-2003.)

L’Acord de cooperació científica entre el Regne d’Es-
panya i els Estats Units d’Amèrica sobre l’estació de
seguiment de la NASA, fet a Madrid el 28 de gener
de 2003, va entrar en vigor el 17 de novembre de 2003,

data de l’última nota de comunicació de compliment
de formalitats internes, segons estableix el seu article 13.

Es fa públic per a coneixement general, i es completa
així la inserció efectuada al «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 75, de 28 de març de 2003.

Madrid, 28 de novembre de 2003.—El secretari gene-
ral tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

22599 REIAL DECRET 1537/2003, de 5 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres que imparteixin ensenyaments
escolars de règim general. («BOE» 295,
de 10-12-2003.)

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació, a l’article 14, faculta el Govern
per establir per reglament els requisits mínims necessaris
per impartir els ensenyaments amb garantia de qualitat.

Així mateix, la mateixa Llei orgànica condiciona l’o-
bertura i el funcionament dels centres docents privats
a l’autorització administrativa prèvia concedida una vega-
da complerts els requisits mínims que, d’acord amb l’ar-
ticle 14 de la dita Llei, estableixi el Govern per reglament.

El Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, va donar
compliment al manament legal i va establir els requisits
mínims necessaris per impartir els ensenyaments de
règim general establerts a la Llei 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu.

La promulgació de la Llei orgànica 10/2002, de 23
de desembre, de qualitat de l’educació, i particularment
els principis de qualitat del sistema educatiu que recull,
fa necessari revisar els requisits establerts al Reial decret
esmentat i adequar-los a les modificacions introduïdes
en la nova ordenació del sistema educatiu.

Aquesta disposició té per objecte establir els requisits
mínims esmentats que garanteixin la qualitat en la impar-
tició dels ensenyaments de règim general i permetin la
flexibilitat necessària per adequar l’estructura i l’orga-
nització dels centres a les necessitats socials.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultats la comunitats autònomes i el Consell General de
Formació Professional, i n’ha emès informe el Consell
Escolar de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport, amb l’aprovació prèvia de la ministra
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 5 de desembre de 2003,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions de caràcter general

Article 1. Requisits mínims dels centres que imparteixin
ensenyaments escolars de règim general.

Els centres docents que imparteixin ensenyaments
escolars de règim general han de complir els requisits
mínims de titulació acadèmica del professorat, relació
numèrica alumne-professor, insta�acions docents i
esportives i nombre de llocs escolars que estableix
aquest Reial decret.


