
Suplement núm. 13 Divendres 1 juliol 2005 1763

1.4.5 Comunicació i procés de resposta a les 
sol·licituds de verificació.

1.5 Accés de l’Administració als resultats de les 
avaluacions de les normes de qualitat realitzades 
per la part expedidora dels títols en virtut del que 
prescriu la regla I/8.

1.6 Procediments que ha de seguir l’Adminis-
tració per verificar la validesa o el contingut d’un 
títol expedit per la part expedidora, i per resoldre els 
problemes que es puguin plantejar.

1.7 Procediments que ha de seguir l’Adminis-
tració per notificar a la part expedidora dels títols si 
ha retirat o revocat la seva ratificació de reconeixe-
ment per raons disciplinàries o d’una altra índole.

1.8 Procediments que ha de seguir la part expe-
didora dels títols per notificar ràpidament a l’Admi-
nistració qualsevol canvi important en els procedi-
ments previstos de formació i titulació en 
compliment del Conveni STCW, i els criteris aplica-
bles per determinar quins canvis s’han de conside-
rar "importants” per a aquest fi. Com a mínim, s’ha 
d’entendre que els canvis importants inclouen els 
següents:

1.8.1 Canvis de lloc, adreça o informació d’ac-
cés del funcionari responsable d’executar el com-
promís.

1.8.2 Canvis que afecten els procediments esti-
pulats en el compromís.

1.8.3 Canvis que representen diferències 
importants respecte a la informació comunicada al 
secretari general d’acord amb la secció A-I/7 del 
Conveni STCW.

1.9  Clàusules d’expiració.
1.10 Validesa.

2. El compromís ha de ser signat, o reconegut 
amb confirmació per escrit, pels funcionaris autorit-
zats de l’Administració i de la part expedidora dels 
títols.

3. Aquestes directrius estan concebudes per a 
acords bilaterals, però també es poden aplicar a 
compromisos multilaterals.»

Disposició transitòria única. Títols reconeguts amb 
anterioritat.

El Ministeri de Foment, a través de la Direcció General 
de la Marina Mercant, ha de continuar reconeixent els 
títols expedits per tercers països amb els quals hi hagi un 
acord si figuren com a països reconeguts en el «Diari Ofi-
cial de la Unió Europea», abans de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, sempre que es mantingui el reco-
neixement en vigor.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial 
decret i, en particular, les següents:

a) Els articles 7, 8 i 9, l’apartat 5 de l’article 17 i l’an-
nex del Reial decret 2062/1999, de 30 de desembre, pel 
qual es regula el nivell mínim de formació en professions 
marítimes.

b) El Reial decret 1312/2004, de 28 de maig, pel qual 
es modifica el Reial decret 2062/1999, de 30 de desembre, 
pel qual es regula el nivell mínim de formació en profes-
sions marítimes.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.20a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència sobre marina mercant.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 7 de juny de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Foment,
MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 10184 CORRECCIÓ d’errors de l’Ordre APA/1440/2005, 
de 17 de maig, per la qual es modifiquen deter-
minats annexos del Reial decret 58/2005, de 21 
de gener, pel qual s’adopten mesures de pro-
tecció contra la introducció i difusió al territori 
nacional i de la Comunitat Europea d’organis-
mes nocius per als vegetals o productes vege-
tals, així com per a l’exportació i trànsit cap a 
països tercers. («BOE» 143, de 16-6-2005.)

Havent observat un error en el text tramès per publi-
car de l’Ordre APA/1440/2005, de 17 de maig, inserida en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 122, de 23 de maig 
de 2005, i en el suplement en català número 11, d’1 de 
juny de 2005, s’esmena per mitjà de la rectificació opor-
tuna:

A la pàgina 1618, punt 5) de l’annex, on diu: «Llavors i 
bulbs d’Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium 
schoenoprasum L., destinats a la plantació.»; ha de dir: 
«Llavors i bulbs d’Allium ascalonicum L., Allium cepa L., 
Allium schoenoprasum L., i vegetals Allium porrum L., 
destinats a la plantació…». 

MINISTERI DE FOMENT
 10249 ORDRE FOM/1839/2005, de 10 de juny, per la 

qual es modifica l’Ordre de 21 de juny de 2001, 
sobre targetes professionals de la marina mer-
cant. («BOE» 144, de 17-6-2005.)

L’Ordre de 21 de juny de 2001, sobre targetes professionals 
de la marina mercant, desplega el règim que estableixen el 
Reial decret 2061/1981, de 4 de setembre, sobre títols professi-
onals de la marina mercant, i el Reial decret 2062/1999, de 30 
de desembre, pel qual es regula el nivell mínim de forma-
ció en professions marítimes.

La Directiva 2003/103/CE, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 17 de novembre, modifica la Directiva 
2001/25/CE, relativa al nivell mínim de formació en les 
professions marítimes.


