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Aïllament especial contra el soroll corresponent, 
segons la definició del punt 1.5.

Una façana tranquil·la, segons la definició del punt 1.5.

2.6 El nombre total estimat de persones, expressat 
en centenes, fora de les aglomeracions els habitatges de 
les quals estan exposats a cadascun dels rangs següents 
de valors de Ln en dB(A), a una altura de 4 m sobre el 
nivell del sòl i a la façana més exposada: 50-54, 55-59, 60-
64, 65-69, >70. Aquestes dades també es poden avaluar 
per al rang 45-49, abans del 18 de juliol de 2009.

A més, s’ha d’indicar, si la dada es coneix i és perti-
nent, el nombre de persones dins d’aquestes categories 
l’habitatge de les quals disposa de:

Aïllament especial contra el soroll corresponent, 
segons la definició del punt 1.5.

Una façana tranquil·la, segons la definició del punt 1.5.

2.7 La superfície total, en km2, exposada a valors de 
Lden superiors a 55, 65 i 75 dB, respectivament.

A més, s’han d’indicar el nombre total estimat d’habi-
tatges, en centenes, i el nombre total estimat de persones, 
en centenes, que viuen en cadascuna d’aquestes zones. 
En aquestes xifres s’han d’incloure les aglomeracions.

Les corbes de nivell corresponents a 55 dB i a 65 dB 
també han de figurar en un o diversos mapes, que han 
d’incloure informació sobre la ubicació de les ciutats, 
pobles i aglomeracions situats dins d’aquestes corbes.

2.8 Un resum del pla d’acció, d’una extensió no 
superior a 10 pàgines, que tracti els aspectes pertinents 
que indica l’annex V.

ANNEX VII

Criteris per delimitar una aglomeració

1. Determinació de l’aglomeració

a) L’entitat territorial bàsica sobre la qual es defineix 
una aglomeració és el municipi. No obstant això, l’àmbit 
territorial de l’aglomeració pot ser inferior al del municipi, 
per aplicació dels criteris que descriu l’apartat d).

b) Als efectes de l’obligació d’elaborar mapes estra-
tègics del soroll, es té en compte únicament i exclusiva-
ment el nombre d’habitants que integren l’aglomeració. 
Aquest nombre és el dels habitants de dret d’acord amb 
l’últim cens dut a terme abans de l’any en què correspon-
gui comunicar al Ministeri de Medi Ambient la relació 
d’aglomeracions sobre les quals s’han de fer aquest tipus 
de mapes.

Per tal de millorar la protecció de la població en algun 
lloc o zona en què es produeixin variacions estacionals 
d’importància que facin aconsellable tenir en compte la 
població transeünt, la comunitat autònoma competent 
pot incloure aquesta aglomeració urbana dins la relació, 
tenint en compte la població de fet o qualsevol mètode 
pel qual es valori la població transeünt, amb l’advertiment 
d’aquesta circumstància que s’ha de tenir en compte per 
confeccionar el mapa estratègic de soroll corresponent.

c) Les comunitats autònomes poden establir, per 
aplicació dels criteris que es descriuen en l’apartat d), 
aglomeracions d’àmbit supramunicipal.

d) Per determinar els sectors del territori que consti-
tueixen una aglomeració s’han d’aplicar, almenys, els cri-
teris de densitat de població i proximitat següents:

S’han de considerar tots els sectors del territori la den-
sitat de població dels quals sigui igual o superior a 3.000 
persones per km2.

Per a l’estimació de la densitat de població s’han de 
fer servir preferentment les dades de població i extensió 
territorial de les seccions censals corresponents.

Si hi ha dos o més sectors del territori en els quals, a 
més de verificar-se la condició del punt anterior, es veri-
fica que la distància horitzontal entre els seus dos punts 
més pròxims sigui igual o inferior a 500 m.

Si la suma dels habitants compresos en els sectors del 
territori que compleixen els requisits dels punts anteriors 
és més gran de 100.000, aquests sectors del territori cons-
titueixen una aglomeració.

e) La mida, en nombre d’habitants, de l’aglomeració 
és la suma total dels habitants compresos en els sectors 
del territori que constitueixen l’aglomeració, per aplicació 
dels criteris descrits en l’apartat d).

2. Delimitació de l’àmbit territorial de l’aglomeració
L’àmbit territorial d’una aglomeració es delimita tra-

çant la línia poligonal tancada que comprèn tots els sec-
tors del territori que conformen l’aglomeració. 

MINISTERI DE MEDI AMBIENT
 20793 REIAL DECRET 1419/2005, de 25 de novembre, 

pel qual s’adopten mesures administratives 
excepcionals per a la gestió dels recursos 
hidràulics i per corregir els efectes de la 
sequera a les conques hidrogràfiques dels rius 
Guadiana, Guadalquivir i Ebre. («BOE» 301, 
de 17-12-2005.)

La situació actual en què es troben les reserves d’ai-
gua en les conques del Guadiana, el Guadalquivir i l’Ebre, 
com a conseqüència de la falta de precipitacions, deter-
mina que no es puguin cobrir de manera adequada les 
demandes amb les reserves existents.

Aquesta situació obliga, d’una banda, a adoptar mesu-
res temporals que permetin un increment de l’aigua dis-
ponible fins que els nivells de les reserves millorin i, de 
l’altra, a adoptar les mesures administratives necessàries 
que permetin corregir en la mesura que sigui possible 
aquesta situació mitjançant la limitació i restricció dels 
aprofitaments de manera equitativa i solidària entre tots 
els sectors afectats. Així mateix, és necessari buscar un 
equilibri entre els aprofitaments i el manteniment dels 
valors ambientals dels ecosistemes afectats, i aplicar per 
a això les mesures correctores que siguin necessàries.

Amb aquesta finalitat, l’article 58 del vigent text refós de 
la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, 
de 20 de juliol, faculta el Govern per adoptar, mitjançant 
reial decret i en circumstàncies de sequeres extraordinà-
ries, com les que es donen actualment en el territori de les 
confederacions hidrogràfiques esmentades, les mesures 
que siguin necessàries en relació amb la utilització del 
domini públic hidràulic, encara que hagi estat objecte de 
concessió, per a la superació de circumstàncies de neces-
sitat, urgència, anòmales o excepcionals.

D’acord amb això, aquest Reial decret persegueix 
dotar l’Administració hidràulica dels instruments legals 
que li permetin procedir a l’ordenació dels recursos de la 
manera més convenient per a l’interès general.

Per fer-ho, s’atorga als òrgans rectors de les confede-
racions hidrogràfiques un elenc de facultats extraordinà-
ries, entre les quals destaquen, d’una banda, l’autorització 
a les juntes de govern de les confederacions hidrogràfi-
ques afectades per modificar les condicions d’utilització 
del domini públic hidràulic sigui quin sigui el títol legal 
que hagi donat lloc a aquesta utilització i per establir les 
reduccions de subministrament hidràulic que siguin 
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necessàries per a la distribució justa i racional dels recur-
sos disponibles; queden limitats els drets de concessió 
corresponents a aquestes dotacions, i d’altra banda, l’ha-
bilitació als presidents de les confederacions hidrogràfi-
ques perquè acordin realitzar, o per imposar, l’execució 
de les actuacions de control o de mesures de cabals que 
siguin necessàries per a una distribució més adequada de 
l’aigua, així com per executar obres de captació, transport 
o adequació d’infraestructures.

Els procediments vinculats a l’execució del Reial 
decret es declaren d’urgència, a l’empara del que esta-
bleix l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, i alhora, se simplifiquen els 
tràmits per a la modificació de les condicions d’utilització 
del domini públic hidràulic, element central per garantir 
l’eficàcia d’aquesta regulació excepcional, i s’assegura en 
tot cas la necessària participació i audiència dels interes-
sats.

Amb la finalitat d’agilitar les actuacions necessàries 
per combatre de manera eficaç la sequera, amb la cober-
tura expressa de l’article 58 del text refós de la Llei d’ai-
gües, l’execució d’aquestes actuacions revesteix caràcter 
d’emergència i es declaren d’utilitat pública aquestes 
actuacions i la necessitat urgent de la seva ocupació. S’in-
clou un annex en què s’identifiquen algunes actuacions, 
iniciades anteriorment, la necessitat d’ocupació de les 
quals es revela en aquest moment especialment urgent 
davant la magnitud i l’extensió de la sequera.

Es concreta el règim sancionador per a les infraccions 
comeses en relació amb les mesures excepcionals inclo-
ses en el Reial decret, per dotar els òrgans competents de 
facultats d’acord amb la gravetat de la situació, en bene-
fici de l’interès públic.

Finalment i tenint en consideració les reserves hídri-
ques extremadament baixes existents en l’àmbit territo-
rial de les confederacions hidrogràfiques esmentades, 
perquè totes aquestes mesures puguin ser realment efica-
ces, el període d’aplicació d’aquest Reial decret s’estén 
des de la seva entrada en vigor fins al 30 de novembre de 
2006.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat escolta-
des les confederacions hidrogràfiques del Guadiana, el 
Guadalquivir i l’Ebre.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi 
Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Adminis-
tracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 25 de novembre de 
2005,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit territorial.

Aquest Reial decret, que es dicta a l’empara del que 
disposa l’article 58 del text refós de la Llei d’aigües, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, té per 
objecte l’establiment de les mesures necessàries per pal-
liar la situació actual d’extrema escassetat d’aigua en què 
es troba l’àmbit territorial definit en els plans hidrològics 
de les confederacions hidrogràfiques del Guadiana, el 
Guadalquivir i l’Ebre.

Article 2. Atribucions de les juntes de govern i dels pre-
sidents de les confederacions hidrogràfiques.

1. Les juntes de govern de les confederacions hidro-
gràfiques poden modificar temporalment les condicions 
d’utilització del domini públic hidràulic, sigui quin sigui el 
títol habilitador que hagi donat dret a aquesta utilització, i 
en particular:

a) Reduir les dotacions en el subministrament d’ai-
gua que siguin necessàries per racionalitzar la distribució 
dels recursos hídrics.

b) Modificar els criteris de prioritat per a l’assignació 
de recursos als diferents usos de l’aigua, respectant en tot 
cas la supremacia de l’ús consignat a l’apartat 1r de l’arti-
cle 60.3 del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

c) Imposar la substitució de la totalitat o de part dels 
cabals concessionals per altres de diferent origen i de qua-
litat adequada per a l’ús al qual està destinat, per raciona-
litzar l’aprofitament del recurs.

d) Modificar les condicions fixades en les autoritza-
cions d’abocament, per protegir la salut pública, l’estat 
dels recursos i el medi ambient hídric i el dels sistemes 
terrestres associats.

e) Modificar temporalment les assignacions i reser-
ves previstes en els plans hidrològics.

f) Exigir als usuaris, de conformitat amb el que dis-
posa l’article 55 del text refós de la Llei d’aigües, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, la instal-
lació immediata de dispositius de modulació, regulació i 
mesurament en les conduccions.

g) Adaptar el règim d’explotació dels aprofitaments 
hidroelèctrics a les necessitats, amb la finalitat de compa-
tibilitzar-los amb altres usos.

2. També es poden modificar temporalment i mitjan-
çant resolució motivada els requeriments mediambien-
tals establerts en els plans hidrològics, procurant assegu-
rar els valors ambientals dels ecosistemes afectats, i 
aplicar, si es considera necessari, mesures correctores. 
Aquestes mesures han de garantir que no es posi en perill 
la recuperació de l’estat dels ecosistemes.

3. Per al compliment de les funcions anteriors, 
cadascuna de les juntes de govern afectades ha de cons-
tituir una comissió permanent, presidida pel president de 
la confederació hidrogràfica i de la qual formen part el 
comissari d’Aigües, el director tècnic, el cap de l’Oficina 
de Planificació Hidrològica, un representant de cadascun 
dels ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació i d’In-
dústria, Turisme i Comerç, un representant de cada comu-
nitat autònoma afectada el territori de la qual estigui 
situat en l’àmbit de la confederació hidrogràfica i un 
representant per cadascun dels grups d’usuaris següents: 
proveïment, regadiu i aprofitaments energètics. Els repre-
sentants s’han de designar entre els que integren cada 
grup dins de la Junta de Govern de les respectives confe-
deracions hidrogràfiques, a proposta de la majoria dels 
integrants de cadascun dels grups. El president de la con-
federació hidrogràfica nomena el secretari de la comissió 
entre els seus membres.

Així mateix, participen en la comissió permanent, amb 
veu però sense vot, un representant de les associacions i 
organitzacions de defensa d’interessos ambientals, dos 
de les organitzacions sindicals i empresarials més repre-
sentatives, i un de les entitats locals el territori de les 
quals coincideixi totalment o parcialment amb el de la 
conca hidrogràfica, designats pel president de la confede-
ració hidrogràfica, a proposta dels grups respectius.

4. Els presidents de les confederacions hidrogràfi-
ques queden facultats per adoptar totes les mesures que 
siguin necessàries per al compliment eficaç dels acords 
adoptats per la comissió permanent, i poden ordenar, en 
el cas d’incompliment de l’exigència que preveu l’article 
2.1.f), i en concepte de mesures provisionals, la clausura 
temporal de les instal·lacions de preses d’aigua o aboca-
ment.

5. Així mateix, s’autoritza els presidents de les confe-
deracions hidrogràfiques perquè acordin la realització o 
perquè imposin l’execució de les obres de control o de 
mesura de cabals i d’evolució d’aqüífers que siguin 
necessàries per a una millor distribució de l’aigua, així 
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com per executar obres de captació, transport o adequa-
ció d’infraestructures.

Article 3. Tramitació dels procediments afectats per 
l’aplicació de les mesures excepcionals.

1. La tramitació dels procediments afectats per l’apli-
cació de les mesures excepcionals que preveu aquest 
Reial decret té caràcter d’urgència, de conformitat amb el 
que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. En virtut d’això, tots 
els terminis previstos en els esmentats procediments 
queden reduïts a la meitat, amb les excepcions indicades 
a l’article esmentat.

2. La tramitació dels procediments de modificació en 
les condicions d’utilització del domini públic hidràulic 
s’efectua de la manera següent:

a) El procediment l’inicia d’ofici l’òrgan competent, 
cosa que s’ha de notificar als interessats.

b) L’informe i l’elaboració de la proposta de modifi-
cació l’ha de fer la Comissaria d’Aigües.

c) L’audiència als interessats es redueix al termini de 
cinc dies.

d) L’aprovació de la proposta correspon a la Comis-
sió Permanent. La resolució ha de ser motivada.

e) El president de la confederació hidrogràfica ha 
d’adoptar les mesures necessàries per fer efectiva la reso-
lució de modificació de les condicions d’utilització del 
domini públic hidràulic.

3.  La resolució adoptada determina la modificació 
de les condicions d’utilització del domini públic hidràulic 
mentre no sigui expressament revocada o es mantingui 
vigent aquest Reial decret.

Article 4. Modificació de les normes de prelació en els 
contractes de cessió de drets d’usos d’aigua.

El titular del Ministeri de Medi Ambient, a l’empara del 
que disposa l’article 67.2 del text refós de la Llei d’aigües, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, 
pot autoritzar, amb caràcter temporal i excepcional, cessi-
ons de drets d’ús d’aigua que no respectin l’ordre de pre-
ferència definit en els plans hidrològics o a l’article 60.3 de 
la norma esmentada, respectant en tot cas la supremacia 
de l’ús consignat al paràgraf 1r.

Article 5. Posada en servei i execució de sondejos.

Els presidents de les confederacions hidrogràfiques 
queden facultats per autoritzar la posada en marxa, pel 
seu compte o per compte d’altri, de qualsevol sondeig, 
tant si aquest té instal·lació elevadora com si no, que per-
meti l’aportació provisional de nous recursos. Aquesta 
facultat inclou la posada en servei de sondejos existents o 
l’execució d’altres de nous en la mesura que siguin 
imprescindibles per obtenir els cabals suficients amb què 
es puguin satisfer les demandes més urgents i per aportar 
recursos per al manteniment dels valors ambientals dels 
ecosistemes associats, especialment a les zones humides 
amb risc de tenir danys ambientals significatius.

Aquests sondejos s’han de clausurar quan desapare-
guin les condicions d’escassetat i, en cap cas, generen 
nous drets concessionals.

Article 6. Actuacions d’emergència.

1. Les actuacions derivades de l’execució d’aquest 
Reial decret tenen la consideració d’emergència als efec-
tes que preveu l’article 72 del text refós de la Llei de con-

tractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

2. De conformitat amb el que disposa l’article 58 del 
text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, les actuacions aprovades 
a l’empara d’aquest Reial decret porten implícites la 
declaració d’utilitat pública, als efectes de l’ocupació tem-
poral i expropiació forçosa de béns i drets, així com la de 
necessitat urgent de l’ocupació.

A aquests efectes, s’esmenten a l’annex un conjunt 
d’actuacions autoritzades, necessàries per combatre els 
efectes de la sequera, la necessitat d’ocupació urgent de 
les quals queda declarada de manera expressa per aquest 
Reial decret.

Article 7. Caràcter no indemnitzable de les mesures 
adoptades.

De conformitat amb el que disposen els articles 55.2, 
primer incís, i 58 del text refós de la Llei d’aigües, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, les limita-
cions en l’ús del domini públic hidràulic no tenen caràcter 
indemnitzable, llevat que s’ocasioni una modificació de 
cabals que generi perjudicis a uns aprofitaments en favor 
d’altres; en aquest cas, els titulars beneficiats han de 
satisfer la indemnització oportuna i correspon a l’orga-
nisme de conca, si no hi ha acord entre les parts, determi-
nar-ne la quantia.

Article 8. Règim sancionador.

1. L’incompliment de les exigències a què fa referèn-
cia l’article 2.1.f) d’aquest Reial decret s’entén inclòs en el 
tipus definit a l’article 116.3.g) del text refós de la Llei d’ai-
gües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de 
juliol, i la seva vulneració té la consideració d’infracció 
molt greu, atenent la seva especial repercussió en l’ordre 
i l’aprofitament del domini públic hidràulic.

2. L’incompliment pels usuaris de les mesures de 
reducció de les dotacions en el subministrament d’aigua 
que s’adoptin en aplicació de l’article 2.1.a) d’aquest Reial 
decret s’entén inclòs en el tipus definit a l’article 116.3.c) 
del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i la seva vulneració té la 
consideració d’infracció molt greu, atenent la seva espe-
cial repercussió en l’ordre i aprofitament del domini 
públic hidràulic.

3.  Les confederacions hidrogràfiques poden execu-
tar directament les mesures de reparació i reposició adop-
tades en les resolucions corresponents dels expedients 
sancionadors. L’import d’aquestes mesures és a càrrec 
dels infractors i es pot exigir per la via administrativa de 
constrenyiment.

Article 9. Subministrament d’informació.

Per a l’adequada gestió i seguiment de les mesures 
objecte d’aquest Reial decret, les empreses subministra-
dores de serveis energètics a què fan referència la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i la Llei 
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, han de 
facilitar la informació que els sigui sol·licitada per les con-
federacions hidrogràfiques i, especialment, els consums 
realitzats per les corresponents instal·lacions d’elevació i 
impulsió de les aigües que aquestes gestionen.

Article 10. Relacions amb les delegacions del Govern.

Els presidents de les confederacions hidrogràfiques 
han de comunicar als delegats del Govern a les comunitats 
autònomes afectades per aquest Reial decret les actua-
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cions que s’hagin de realitzar amb la finalitat d’aconseguir 
el compliment de les mesures que conté.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Es faculta el ministre de Medi Ambient per dictar les 
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució 
d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Vigència temporal.

Aquest Reial decret té vigència fins al 30 de novembre 
de 2006.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el mateix dia de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 25 de novembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient,

CRISTINA NARBONA RUIZ 

ANNEX

Relació d’actuacions declarades d’emergència per combatre els efectes de la sequera, per a les quals aquest reial decret 
declara l’ocupació urgent dels terrenys afectats

Clau Títol
Pressupost total

-
euros

   
04.313.324/7511 Conducció de proveïment a Retuerta del Bullaque des de l’embassament de Torre de 

Abraham.
3.000.000,00

04.313.325/7511 Connexió de nou sondeig a la potabilitzadora de la Mancomunidad de Campo de Cala-
trava.

930.000,00

04.313.326/7511 Substitució de la conducció de proveïment en alta a Chillón. 1.220.000,00
04.313.328/7511 Rep. o ampliac. dipòsits reguladors Torralba, Porzuna, Malagón, Torno, Cabezarados, 

Pozuelo, etc.
3.390.000,00

04.316.205/7511 Rep. o ampliac. dipòsits reguladors nuclis plana manxega o contigus a l’ATS. 2.830.000,00
04.313.327/7511 Estudis hidrogeòlics i sondejos proveïments Alamillo, Argamasilla, Pozuelos i altres. 1.070.000,00
04.302.201/7511 Reconeixement hidrogeòlic i sondeig per a proveïment de Munera. 800.000,00
04.306.571/7511 Proveïment d’aigua a Torremejía. 800.000,00
05.311.325/7511 Proveïment a Alcalá de los Gazules (Cadis). 3.723.600.00
05.323.292/7511 Dipòsit regulador i interconnexions sistema Víboras-Quiebrajano (Jaén). 3.800.000.00
05.313.202/7511 Actuacions per al proveïment de Valdepeñas i Santa Cruz de Mudela (província de 

Ciudad Real).
3.980.000,00

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 20881 REIAL DECRET 1509/2005, de 16 de desembre, 

pel qual es modifiquen el Reial decret 55/2005, 
de 21 de gener, pel qual s’estableix l’estructura 
dels ensenyaments universitaris i es regulen 
els estudis universitaris oficials de grau, i el 
Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual 
es regulen els estudis universitaris oficials de 
postgrau. («BOE» 303, de 20-12-2005.)

Amb la publicació dels reials decrets 55/2005, de 21 de 
gener, pel qual s’estableix l’estructura dels ensenyaments 
universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials 
de grau, i 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els 
estudis universitaris oficials de postgrau, s’inicia la trans-
formació dels ensenyaments universitaris oficials en un 
procés que està previst que es desenvolupi de manera 
progressiva fins a l’any 2010.

El Govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya, 
en la sessió de 15 de març de 2005, va prendre, entre 
altres, els acords de dirigir al Govern de l’Estat sengles 
requeriments d’incompetència contra els reials decrets 
55/2005, de 21 de gener, pel qual s’estableix l’estructura 
dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis 
universitaris oficials de grau, i 56/2005, de 21 de gener, 

pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de 
postgrau, pel fet de considerar que, tant la disposició final 
primera del Reial decret 55/2005, de 21 de gener, com els 
articles 5 i 6 del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, vul-
neren les competències de l’esmentada comunitat autò-
noma en matèria d’educació.

Respecte a la primera norma esmentada, el requeri-
ment d’incompetència es concreta a sol·licitar al Govern 
de l’Estat que adopti l’acord de derogar la disposició 
final primera del Reial decret 55/2005, de 21 de gener, o, 
subsidiàriament, faci una una nova redacció de l’apartat 
2 de l’article 6 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, 
sobre homologació de plans d’estudis i títols de caràcter 
oficial i validesa en tot el territori nacional, modificat per 
l’esmentada disposició final primera del Reial decret 
55/2005, de 21 de gener, en el sentit que se substitueixi 
el tràmit de comunicació a la comunitat autònoma de la 
modificació del pla d’estudis previst a la nova redacció 
de l’article 6, pel d’informe favorable d’aquesta, prèvia-
ment a la comunicació al Consell de Coordinació Uni-
versitària.

Pel que fa a la segona de les normes abans esmenta-
des, el requeriment d’incompetència es concreta a sol-
licitar al Govern de l’Estat que adopti l’acord de derogar 
els articles 5 i 6 del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, o, 
subsidiàriament, en faci una nova redacció.

En relació amb això el Govern de la comunitat autò-
noma entén que l’esmentat article 5 del Reial decret 56/2005, 
de 21 de gener, vulnera les seves competències en la 


