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Disposició final única. Entrada en vigor.

La modificació dels articles 22, 23, 24 i 25 i la supressió 
de la disposició transitòria setena entren en vigor l’en-
demà de la publicació del present Reial decret en el «But-
lletí Oficial de l’Estat».

La modificació de l’article 39, el nou article 41 bis i el 
nou annex VIII entren en vigor el dia 1 de juliol de 2006.

La modificació dels articles 44, 51, 56 i 57, i la dels 
annexos III i VI, entra en vigor al mes de la publicació 
d’aquest Reial decret en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 27 de gener de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 1701 RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2005, de la 

Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació, 
per la qual es disposa la publicació de l’Acord 
del Consell de Ministres de 18 de novembre de 
2005, pel qual s’homologa el títol de llicenciat 
en biotecnologia, de la Facultat d’Enologia, de 
la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona. 
(«BOE» 29, de 3-2-2006.)

El Consell de Ministres, en la seva reunió de 18 de 
novembre de 2005, ha adoptat l’Acord pel qual s’homo-
loga el títol de llicenciat en biotecnologia, de la Facultat 
d’Enologia, de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.

Per a coneixement general, aquesta Secretaria d’Estat 
d’Universitats i Investigació ha resolt disposar la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de l’esmentat Acord, 
com a annex a la present Resolució.

Madrid, 29 de desembre de 2005.–El secretari d’Estat, 
Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General d’Universitats.

ANNEX

Acord del Consell de Ministres pel qual s’homologa el 
títol de llicenciat en biotecnologia, de la Facultat d’Enolo-

gia, de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona
La Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, ha aprovat 

el pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen a 
l’obtenció del títol universitari de llicenciat en biotecnolo-
gia, de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, 
de la Facultat d’Enologia, la implantació del qual ha estat 
autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

L’esmentat pla d’estudis ha estat homologat pel Con-
sell de Coordinació Universitària, en virtut del que preveu 
l’article 4 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, i d’acord amb el que 
disposen el Reial decret 1285/2002, de 5 de desembre, pel 
qual s’estableixen el títol de llicenciat en biotecnologia i 
les directrius generals pròpies dels plans d’estudis con-
duents a l’obtenció d’aquest, i altres normes dictades en 
el seu desplegament.

D’altra banda, hi ha un informe favorable de la Comu-
nitat Autònoma en relació amb el compliment dels requi-
sits bàsics que preveu el Reial decret 557/1991, de 12 
d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i cen-
tres universitaris, vigent en el que no s’oposi a la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Acreditada tant l’homologació del pla d’estudis pel 
Consell de Coordinació Universitària com el compliment 
dels requisits que preveu l’article 4.3 de l’esmentada Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de conformitat amb 
el que estableix l’article 35.4 de l’esmentada norma, és 
procedent homologar el referit títol.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, el Consell de Ministres, en la seva reunió del
 dia 18 de novembre de 2005, acorda:

Primer. Homologació del títol.–S’homologa el títol 
de llicenciat en biotecnologia, de la Facultat d’Enologia, 
de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.

Segon. Publicació del pla d’estudis.–Segons preveu 
l’article 5 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, la Uni-
versitat ha d’ordenar la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» del pla d’estudis homologat conduent a l’obtenció 
de l’esmentat títol.

Tercer. Autorització de la impartició d’ensenya-
ments.–Publicat el pla d’estudis, la Generalitat de 
Catalunya pot autoritzar, si així ho considera procedent, 
l’inici de la impartició dels referits ensenyaments i la Uni-
versitat Rovira i Virgili, de Tarragona, pot expedir, a partir 
d’aquest moment, els títols corresponents.

Quart. Avaluació del desenvolupament efectiu dels 
ensenyaments.–De conformitat amb el que disposen l’ar-
ticle 35.5 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, i l’article 7 del Reial decret 49/2004, de 19 
de gener, transcorregut el període d’implantació del pla 
d’estudis, la Universitat ha de sotmetre a avaluació de 
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació 
el desenvolupament efectiu dels ensenyaments correspo-
nents.

Cinquè. Expedició del títol.–Els títols són expedits en 
nom del Rei pel rector de la Universitat Rovira i Virgili, de 
Tarragona, d’acord amb el que estableixen l’article 34.2 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
i altres normes vigents, amb menció expressa del present 
Acord.

Sisè. Habilitació per a l’adopció de mesures per a 
l’aplicació de l’acord.–La ministra d’Educació i Ciència, en 
l’àmbit de les seves competències, ha d’adoptar les mesu-
res necessàries per a l’aplicació d’aquest Acord. 

MINISTERI DE FOMENT
 1766 ORDRE FOM/191/2006, de 24 de gener, per la 

qual s’actualitzen els annexos del Reial decret 
1861/2004, de 6 de setembre, sobre les pres-
cripcions específiques d’estabilitat aplicables 
als vaixells de passatge de transbord rodat. 
(«BOE» 30, de 4-2-2006.)

El Reial decret 1861/2004, de 6 de setembre, sobre les 
prescripcions específiques d’estabilitat aplicables als vai-
xells de passatge de transbord rodat, va incorporar a l’or-
denament jurídic espanyol la Directiva 2003/25/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 14 d’abril de 2003.

L’article 10 de l’esmentada Directiva determina que els 
seus annexos es poden modificar per tenir en compte 
l’evolució de la situació del context internacional, en par-


