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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
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 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 
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mesura que aquest precepte no reconeix la competència 
de la comunitat autònoma per implantar els estudis de 
postgrau.

A més, el Govern de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya considera que l’article 6 del Reial decret 56/2005, 
de 21 de gener, ha vulnerat les seves competències en la 
mesura que atribueix a l’Agència Nacional d’Avaluació de 
la Qualitat i Acreditació, en col·laboració amb les comuni-
tats autònomes, funcions d’avaluació que no li correspo-
nen, i que articulen el procés d’avaluació per aquesta 
agència.

En resposta a aquests requeriments, el Consell de 
Ministres, en la reunió del dia 22 d’abril de 2005, va adop-
tar sengles acords pels quals, respectivament, es compro-
metia a fer una nova redacció de la disposició final pri-
mera del Reial decret 55/2005, de 21 de gener, i dels 
articles 5 i 6.1 del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, la 
qual cosa es porta terme en aquesta norma.

D’altra banda, s’ha verificat l’existència d’un error de 
redacció que conté la disposició addicional vuitena del 
Reial decret 56/2005, de 21 de gener, que a la primera línia 
es refereix als «títols estrangers de doctor», quan en reali-
tat hauria de dir «els títols estrangers de postgrau», per la 
qual cosa es fa la modificació corresponent.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administra-
cions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 16 de desembre de 2005,

D I S P O S O :

Article 1. Modificació de la disposició final primera del 
Reial decret 55/2005, de 21 de gener, pel qual s’esta-
bleix l’estructura dels ensenyaments universitaris i es 
regulen els estudis universitaris oficials de grau.

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, que va 
ser modificat per la disposició final primera del Reial 
decret 55/2005, de 21 de gener, queda redactat de la 
manera següent:

«2. Si la modificació afecta un nombre igual o 
inferior al 10 per cent dels crèdits a què es refereix 
l’apartat anterior, ha de rebre l’informe favorable 
de la comunitat autònoma i, posteriorment comu-
nicada al Consell de Coordinació Universitària, 
amb caràcter previ a la seva publicació en el «But-
lletí Oficial de l’Estat», als efectes que la Secretaria 
General de l’esmentat Consell procedeixi a la com-
provació de la seva correspondència amb les direc-
trius generals comunes i pròpies del títol correspo-
nent. Si la modificació només afecta continguts 
establerts discrecionalment per la universitat ha de 
ser comunicada al Consell de Coordinació Univer-
sitària, als efectes que preveu el paràgraf anterior. 
La Secretaria General del Consell ha de comunicar 
les modificacions a la respectiva comunitat autò-
noma, i també a l’òrgan competent del Ministeri 
d’Educació i Ciència.»

Article 2. Modificació dels articles 5, 6.1 i apartat 1 de la 
disposició addicional vuitena del Reial decret 56/2005, 
de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis univer-
sitaris oficials de postgrau.

U. L’article 5 del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, 
pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de 
postgrau, queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Aprovació de programes de postgrau.

1. La implantació dels programes oficials de 
postgrau l’ha d’acordar la comunitat autònoma cor-
responent, d’acord amb el que estableix l’article 8.2 
de la Llei orgànica d’universitats.

2. Del que s’ha acordat en el paràgraf anterior, 
les comunitats autònomes n’han d’informar el Con-
sell de Coordinació Universitària abans del 15 de 
febrer de cada any respecte als programes de 
postgrau de nova implantació per al curs acadèmic 
següent. Aquests programes i els seus títols corres-
ponents s’han de publicar en el “Butlletí Oficial de 
l’Estat”.

3. La impartició dels estudis conduents a 
títols oficials de màster a què es refereix l’article 
8.3 d’aquest Reial decret, requereix l’homologa-
ció prèvia del Consell de Coordinació Universi-
tària.»

Dos. L’article 6.1 del Reial decret 56/2005, de 21 de 
gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials 
de postgrau, queda redactat de la manera següent:

«Article 6. Avaluació dels programes de postgrau.

1. Una vegada implantats, els programes con-
duents a l’obtenció dels títols de màster o doctor 
han de ser avaluats per l’Agència Nacional d’Avalu-
ació de la Qualitat i Acreditació, o pels òrgans 
d’avaluació que les comunitats autònomes deter-
minin.»

Tres. L’apartat 1 de la disposició addicional vuitena 1 
del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regu-
len els estudis universitaris oficials de postgrau, queda 
redactat de la manera següent:

«Disposició addicional vuitena. Règims específics.

1. Els títols estrangers de postgrau poden ser 
equivalents a efectes parcials o totals al correspo-
nent espanyol, quan així s’estableixi de manera 
expressa en acords o convenis internacionals de 
caràcter bilateral o multilateral en els quals l’Estat 
espanyol sigui part.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.30a de la Constitució espanyola i en ús 
de l’autorització atorgada al Govern per l’article 88.2 i dis-
posició final tercera de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, i és d’aplicació en tot el territori 
nacional.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,

MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 


