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Disposició final única. Habilitació per a desplegament
normatiu.
Es faculta el ministre d’Economia i Hisenda per dictar
les disposicions necessàries per al compliment i l’execució
d’aquest Reglament i, amb la seva habilitació expressa, la
Comissió Nacional del Mercat de Valors.

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
18357

REIAL DECRET 1258/2005, de 21 d’octubre, pel
qual es modifiquen el Reial decret 118/2004, de
23 de gener, pel qual es regula el títol d’especialització didàctica, i el Reial decret 334/2004,
de 27 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de
noves especialitats en els cossos docents
que imparteixen els ensenyaments escolars
del sistema educatiu i en el cos d’inspectors
d’educació. («BOE» 267, de 8-11-2005.)

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de novembre, de qualitat de l’educació, a l’article 58, estableix que per impartir
els ensenyaments de l’educació secundària, de la formació professional de grau superior i els ensenyaments de
règim especial, a més de les titulacions acadèmiques corresponents, és necessari tenir un títol professional d’especialització didàctica que s’obté després de la superació
d’un període acadèmic i un altre de pràctiques docents, i
encomana al Govern que reguli les condicions d’accés als
dos períodes, així com els efectes del títol i les altres condicions per a la seva obtenció, expedició i homologació.
En compliment d’aquest encàrrec, es va dictar el Reial
decret 118/2004, de 23 de gener, pel qual es regula el títol
d’especialització didàctica, en les disposicions transitòries
primera i tercera del qual s’estableix l’1 de setembre de
2005 com a data límit per a l’adquisició d’una experiència
prèvia als efectes de reconeixement d’equivalència amb
el dit títol, en el primer cas, i l’exigència del títol d’especialització didàctica a partir de l’esmentada data, en el
segon. Així mateix, la disposició transitòria segona permet l’organització dels ensenyaments conduents al certificat d’aptitud pedagògica durant el curs 2003-2004 com a
últim any.
D’altra banda, el 28 de febrer de 2004 es va publicar el
Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d’inspectors d’educació, en la disposició transitòria primera
del qual es recull el que preceptuen les disposicions transitòries primera i tercera del Reial decret 118/2004, de 23
de gener, pel que fa a l’experiència docent prèvia i a l’exigència del títol d’especialització didàctica.
D’altra banda, les diferents administracions educatives, en compliment de l’oferta d’ocupació pública, estan
obligades a fer les convocatòries d’ingrés als diferents
cossos docents, per a la qual cosa s’exigeix la possessió
del títol d’especialització didàctica.
La disposició addicional segona del Reial decret
827/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableix el calendari
d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu,
establerta per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, estableix: «La generalització
dels ensenyaments conduents al títol d’especialització
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didàctica a què es refereix l’article 58 de la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació,
s’ha d’efectuar en el curs 2004-2005. Així mateix, en el
curs 2004-2005 han de deixar d’organitzar-se i impartir-se
els ensenyaments conduents a l’obtenció dels certificats
d’aptitud pedagògica».
Posteriorment es va dictar el Reial decret 1318/2004,
de 28 de maig, pel qual es modifica el Reial decret esmentat 827/2003, de 27 de juny, en l’article únic.u del qual
s’estableix: «Queda diferida a l’any acadèmic 2006-2007
l’aplicació de les mesures que preveuen per a l’any acadèmic 2004-2005 els articles 2, 5, 9, 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7
i la disposició addicional segona del Reial decret
827/2003, de 27 de juny». Per aquest motiu la generalització dels ensenyaments conduents al títol d’especialització
didàctica a què es refereix l’article 58 de la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació,
s’ha d’efectuar en el curs 2006-2007. Així mateix, en el
curs 2006-2007 han de deixar d’organitzar-se i impartir-se
els ensenyaments conduents a l’obtenció dels certificats
d’aptitud pedagògica.
Pel fet d’haver-se endarrerit en dos anys l’aplicació del
nou sistema educatiu, cal modificar les disposicions transitòries primera, segona i tercera del Reial decret
118/2004, de 23 de gener, i la disposició transitòria primera del Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, posposar
l’exigència del títol d’especialització didàctica i prorrogar
els ensenyaments conduents a l’obtenció del certificat
d’aptitud pedagògica i el termini per obtenir una experiència docent prèvia.
Aquest Reial decret ha estat objecte de consulta a les
comunitats autònomes, han estat escoltades les organitzacions sindicals d’acord amb el que estableix la Llei
9/1987, de 12 de juny, modificada per la Llei 7/1990, de 17
de juliol, i ha emès informe el Consell de Coordinació Universitària. Així mateix, ha estat sotmès a informe del Consell Escolar de l’Estat.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i
Ciència, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 21 d’octubre de 2005,
DISPOSO:
Article primer. Modificació del Reial decret 118/2004, de
23 de gener, pel qual es regula el títol d’especialització
didàctica.
El Reial decret 118/2004, de 23 de gener, pel qual es
regula el títol d’especialització didàctica, es modifica en
els termes següents:
U. Es modifica la disposició transitòria primera, que
reconeix l’experiència docent prèvia com a equivalent al
títol d’especialització didàctica sempre que s’hagi adquirit
abans de l’1 de setembre de 2005, data que queda diferida
a l’1 de setembre de 2007.
Dos. Es modifica la disposició transitòria segona, en
virtut de la qual les administracions educatives podrien
seguir organitzant durant el curs 2003-2004 els ensenyaments conduents a l’obtenció dels certificats d’aptitud
pedagògica, i s’estableix que les administracions educatives poden organitzar aquests ensenyaments fins al curs
2005-2006, inclusivament.
Tres. Es difereix a l’1 de setembre de 2007 l’exigència de la possessió del títol d’especialització didàctica que
la disposició transitòria tercera establia a partir de l’1 de
setembre 2005, en els casos següents:
a) Per ingressar en les especialitats de tecnologia, de
psicologia i pedagogia i les corresponents als diferents
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ensenyaments de formació professional dels cossos de
catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, així
com per a les especialitats del cos de professors tècnics
de formació professional.
b) Per ingressar en els cossos de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de música i arts escèniques, de catedràtics i professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny.
Article segon. Modificació del Reial decret 334/2004, de
27 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés,
accessos i adquisició de noves especialitats en els
cossos docents que imparteixen els ensenyaments
escolars del sistema educatiu i en el cos d’inspectors
d’educació.
Es modifiquen les referències a la data d’1 de setembre de 2005 que conté la disposició transitòria primera del
Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d’inspectors d’educació, que queden ajornades al dia 1 de
setembre de 2007.
Disposició final primera.

Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret, que es dicta en ús de la competència exclusiva que atribueix a l’Estat l’article 149.1.30a
de la Constitució, és aplicable en tot el territori nacional.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 21 d’octubre de 2005.
JUAN CARLOS R.
La ministra d’Educació i Ciència,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18425

REIAL DECRET 1315/2005, de 4 de novembre,
pel qual s’estableixen les bases dels sistemes
de seguiment i verificació d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle en les instal·lacions
incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005,
de 9 de març, per la qual es regula el règim del
comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle. («BOE» 268, de 9-11-2005.)

La Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 13 d’octubre de 2003, posteriorment modificada per la Directiva 2004/101/CE, estableix un règim per
al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle
a la Comunitat, per fomentar la reducció eficaç i eficient
de les emissions d’aquests gasos i així ajudar a complir
els compromisos del Protocol de Kyoto.
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Entre altres mesures, la Directiva 2003/87/CE exigeix
que s’implanti un sistema de seguiment de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle resultants de determinades
activitats industrials o energètiques i encomana als estats
membres que aquest seguiment es realitzi de conformitat
amb les directrius que adopti la Comissió Europea, basades en els principis que figuren a l’annex IV de la mateixa
Directiva. Per fer possible el seguiment de les emissions,
els titulars de les instal·lacions afectades han de notificar
anualment a l’autoritat competent les emissions de cada
instal·lació, mitjançant un informe que ha de ser sotmès a
verificació seguint els criteris que estableix l’annex V de la
mateixa Directiva.
La Decisió 2004/156/CE de la Comissió, de 29 de gener
de 2004, determina les directrius per al seguiment i la
notificació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
exigits per la Directiva 2003/87/CE, basades en els principis i criteris fixats respectivament en els annexos IV i V de
la mateixa Directiva. En relació amb els informes dels titulars de les instal·lacions afectades, disposa que aquests
«s’han de verificar d’acord amb els requisits detallats
establerts per l’Estat membre d’acord amb l’annex V de la
Directiva».
La transposició de les directives 2003/87/CE i
2004/101/CE a l’ordenament jurídic espanyol s’ha dut a
terme, en la major part, a través de la Llei 1/2005, de 9 de
març, per la qual es regula el règim del comerç de drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. El capítol VI
d’aquesta Llei regula les obligacions d’informació exigides als titulars de les instal·lacions autoritzades. Concretament, l’article 22 disposa que els titulars han de remetre
abans del 28 de febrer, a l’òrgan autonòmic competent,
un informe verificat sobre les emissions de gasos d’efecte
hivernacle de l’any precedent. L’informe ha de ser elaborat d’acord amb el que estableixen la Llei i el sistema de
seguiment descrit en l’autorització i verificat de conformitat amb el que disposa l’annex IV de la mateixa Llei per
organismes de verificació acreditats d’acord amb el que
estableixi la normativa de desplegament, que ha de tenir
l’informe preceptiu de la Comissió de coordinació de polítiques de canvi climàtic.
La Comissió de coordinació de polítiques de canvi climàtic és un òrgan de coordinació i col·laboració entre
l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes, creat per l’article 3 de la Llei 1/2005, de 9 de març,
amb l’objectiu de facilitar la coordinació de les polítiques
destinades a aplicar el règim de comerç de drets d’emissió i el compliment de les obligacions internacionals i
comunitàries en matèria de canvi climàtic.
Una vegada verificat, l’informe anual del titular de
cada instal·lació s’ha de sotmetre a la conformitat de l’òrgan autonòmic competent, el qual ha de procedir a inscriure en el registre la xifra d’emissions verificades. Els
titulars estan obligats a lliurar al registre, abans del 30
d’abril de cada any, un nombre de drets d’emissió equivalent a la dada d’emissions verificades de la instal·lació
corresponents a l’any anterior, per a la seva cancel·lació.
La manca de presentació de l’informe anual verificat
dins el termini escaient està tipificada com a infracció
administrativa molt greu per l’article 29 de la Llei 1/2005,
de 9 de març.
D’altra banda, l’article 4.4 d’aquesta mateixa Llei
determina que s’han d’establir per reglament les bases
del sistema de seguiment d’emissions i les obligacions de
subministrament d’informació d’acord amb el que disposen els paràgrafs d) i e) del seu article 4.2. El desplegament reglamentari ha de ser compatible amb la normativa
comunitària i ha de tenir present els requeriments de viabilitat tècnica i econòmica en cada sector inclòs en l’àmbit
d’aplicació de la Llei.
Per això, cal desenvolupar les normes bàsiques que
han de regir tant l’aplicació de les directrius de seguiment
com la verificació dels informes sobre emissions que els

