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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 3770 ORDRE PRE/572/2006, de 28 de febrer, per la 

qual es desplega el Reial decret 1665/1991, de 
25 d’octubre, regulador del sistema general de 
reconeixement de títols d’ensenyament supe-
rior dels estats membres de la Unió Europea i 
altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Eco-
nòmic Europeu, que exigeixen una formació 
mínima de tres anys de durada, pel que afecta 
les professions la relació de les quals corres-
pon al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 
(«BOE» 53, de 3-3-2006.)

El Reial decret 1665/1991, de 25 d’octubre (BOE de 22 
de novembre), modificat pel Reial decret 1754/1998, de 31 
de juliol; el Reial decret 411/2001, de 20 d’abril, i el Reial 
decret 1171/2003, de 12 de setembre, regula, en aplicació 
del que estableix la Directiva 89/48/CEE, del Consell de les 
Comunitats Europees, el sistema general de reconeixe-
ment de títols d’ensenyament superior dels estats mem-
bres de la Unió Europea que exigeixen una formació 
mínima de tres anys de durada.

Les normes de transposició que conté el dit Reial 
decret 1665/1991 permeten que els nacionals dels estats 
membres de la Unió Europea amb qualificacions profes-
sionals obtingudes en un altre Estat membre, anàlogues a 
les que s’exigeixen a Espanya per exercir una activitat 
regulada, puguin accedir-hi en el nostre país en les matei-
xes condicions que els qui hagin obtingut un títol espa-
nyol.

D’acord amb el que disposa l’esmentat Reial decret 
1665/1991, competeix al Ministeri d’Indústria i Energia 
verificar la correspondència entre els títols que permeten 
a Espanya l’accés a l’exercici de les professions de físic, 
químic, enginyer industrial, enginyer de mines, enginyer 
naval, enginyer tècnic industrial, enginyer tècnic de 
mines, enginyer tècnic naval i tècnic d’empreses i activi-
tats turístiques i els obtinguts en altres estats comunitaris 
pels nacionals de països membres que sol·licitin exercir a 
Espanya la mateixa activitat, així com la regulació dels 
oportuns mecanismes de compensació previstos per als 
casos en què la formació adquirida en un altre Estat mem-
bre comprengui matèries substancialment diferents de 
les exigides a Espanya o no hi hagi correspondència entre 
les activitats professionals.

L’Ordre de 2 d’octubre de 1995 (BOE de 7 d’octubre) 
desplega el Reial decret 1665/1991, de 25 d’octubre, regu-
lador del sistema general de reconeixement de títols d’en-
senyament superior dels estats membres de la Comunitat 
Europea, que exigeixen una formació mínima de tres 
anys de durada, pel que afecta les professions esmenta-
des al paràgraf anterior.

El Reial decret 553/2004, de 17 d’abril, de reestructu-
ració dels departaments ministerials (BOE de 18 d’abril), 
suprimeix el Ministeri de Ciència i Tecnologia i crea el 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i corresponen a 
aquest Ministeri les competències fins ara atribuïdes al 
Ministeri d’Economia, a través de les secretaries d’Estat 
de Comerç i Turisme i d’Energia, Desenvolupament 
Industrial i de la Petita i Mitjana Empresa, amb excepció 
de les que corresponen a la Direcció General de Finança-
ment Internacional i les relatives a preus, peatges i 
incentius regionals. Assumeix, igualment, les matèries 
atribuïdes al Ministeri de Ciència i Tecnologia, per mitjà 
de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació. El Reial decret 1554/2004, de 
25 de juny (BOE de 26 de juny), pel qual es desplega l’es-
tructura orgànica bàsica del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç i, en concret, el seu article 11.1.o), que 

atribueix a la Secretaria General Tècnica la tramitació i 
proposta de resolució dels procediments de reconeixe-
ment de títols professionals, expedits pels estats mem-
bres de la Unió Europea i altres estats signataris de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, pel que afecta 
les professions que es relacionen amb el Departament, 
d’acord amb la normativa específica en la matèria, i, més 
en concret, l’article 11.2.g) esmentat, que atribueix a la Sub-
direcció General de Recursos, Reclamacions i Relacions 
amb l’Administració de Justícia les funcions descrites a 
l’apartat 1, paràgraf o), del dit article 11.

La Directiva 2001/19/CEE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 14 de maig de 2001, transposada a l’ordena-
ment jurídic espanyol mitjançant el Reial decret 1171/2003, 
de 12 de setembre (BOE de 19 de setembre), incideix en la 
mobilitat dels professionals en l’àmbit dels estats mem-
bres de la Unió Europea o part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, i modifica la Directiva 89/48/CEE, pri-
mera del sistema general, en la qual introdueix, d’una 
banda, el concepte de «formació regulada», que es va tenir 
en compte per primera vegada a la Directiva 92/51/CEE, 
segona del sistema general i, de l’altra, la possible dis-
pensa de la prova d’aptitud, quan, en principi, aquesta 
sigui procedent.

La reestructuració ministerial produïda com a conse-
qüència del Reial decret 553/2004, de 17 d’abril, i la trans-
posició de la Directiva 2001/19/2003 del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 14 de maig de 2001, en virtut del Reial 
decret 1171/2003, de 12 de setembre, el qual estableix en 
la seva disposició final primera que «correspon als minis-
tres coproponents d’aquest Reial decret, sense perjudici 
del que disposin les comunitats autònomes en l’àmbit de 
les seves competències, dictar les disposicions que siguin 
necessàries per al desplegament i l’execució del que s’hi 
disposa», fan necessària l’aprovació d’aquesta Ordre que, 
ateses de les modificacions esmentades, instrumenti el 
procediment al qual s’ha d’adaptar la tramitació dels 
expedients de sol·licitud de reconeixement de títols.

En virtut d’això, d’acord amb la disposició final pri-
mera del Reial decret 1665/1991, de 25 d’octubre, i la dis-
posició final primera del Reial decret 1171/2003, de 12 de 
setembre, escoltats els col·legis professionals o consells 
generals afectats, amb l’aprovació del ministre d’Adminis-
tracions Públiques, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç i de la ministra d’Educació i Ciència, 
disposo:

Primer. Objecte.–L’objecte de la present Ordre és 
desplegar el Reial decret 1665/1991, de 25 d’octubre, pel 
qual es regula el sistema general de reconeixement dels 
títols d’ensenyament superior dels estats membres de la 
Unió Europea i altres estats part en l’Espai Econòmic 
Europeu, subscrit el 2 de maig de 1992 i ratificat per Espa-
nya el 26 de novembre de 1993, que exigeixen una forma-
ció mínima de tres anys de durada, pel que es refereix a 
les professions de físic, químic, enginyer industrial, engi-
nyer de mines, enginyer de telecomunicació, enginyer 
naval, enginyer tècnic industrial, enginyer tècnic de 
mines, enginyer tècnic de telecomunicació, enginyer tèc-
nic naval i tècnic d’empreses i activitats turístiques, i el 
Reial decret 1171/2003, de 12 de setembre, en la part que 
modifica aquell.

Segon. Àmbit d’aplicació.
1. La tramitació de les sol·licituds de reconeixement 

de títols d’ensenyament superior dels estats membres de 
la Unió Europea i altres estats part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, que exigeixen una formació mínima 
de tres anys de durada i faculten per a l’exercici d’una 
professió regulada, la resolució de les quals correspongui 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, es regeix pel 
que disposen el Reial decret 1665/1991, de 25 d’octubre, i 
la present Ordre.
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2. Les sol·licituds a què es refereix el número ante-
rior tenen per objecte el reconeixement del fet que els 
títols expedits en altres estats membres a nacionals de 
països de la Unió Europea i altres estats part en l’Espai 
Econòmic Europeu es corresponen, segons els casos, 
amb els que permeten a Espanya l’exercici de les profes-
sions de físic, químic, enginyer industrial, enginyer de 
mines, enginyer de telecomunicació, enginyer naval, 
enginyer tècnic industrial, enginyer tècnic de mines, engi-
nyer tècnic de telecomunicació, enginyer tècnic naval i 
tècnic d’empreses i activitats turístiques, així com l’habili-
tació als posseïdors dels títols respectius per a l’exercici 
de les activitats professionals corresponents.

Tercer. Iniciació del procediment.
1. El procediment de reconeixement s’inicia mitjan-

çant una sol·licitud de l’interessat, adreçada al titular de la 
Subsecretaria d’Indústria, Turisme i Comerç, segons el 
model que es publica com a annex de la present Ordre. El 
model de sol·licitud està disponible a la pàgina web del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

2. Les sol·licituds poden ser presentades al Registre 
General del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç o per 
qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Quart. Sol·licituds de reconeixement.
1. Les sol·licituds de reconeixement de títols expe-

dits en altres estats membres han de portar la documen-
tació següent:

Títol o diploma de formació acadèmica de nivell supe-
rior i títol professional, si s’escau.

Certificat acadèmic dels estudis realitzats pel sol-
licitant per a l’obtenció del títol, en què consti la durada 
dels estudis en anys acadèmics i les assignatures cursa-
des i, quan escaigui, de la seva càrrega horària lectiva, 
desglossada en teòrica i pràctica, així com, si s’escau, de 
les matèries específiques que hagin superat per obtenir el 
títol professional.

Quan el títol o diploma de formació hagi estat expedit 
en un Estat membre de la Unió Europea en què estigui 
regulada la professió del sol·licitant, ha de constar al cer-
tificat que la formació ha estat adquirida principalment a 
la Unió. En el supòsit que l’Estat membre d’origen, que 
regula la professió, hagi reconegut el títol expedit en un 
país tercer, s’ha d’aportar l’acreditació per part d’aquest 
Estat membre conforme el titular té una experiència pro-
fessional mínima de tres anys.

Quan en l’Estat membre que hagi expedit el títol no 
s’hi reguli la professió corresponent, s’ha d’aportar un 
document acreditatiu, expedit per l’autoritat competent, 
d’haver exercit la professió en el dit Estat o en un altre de 
comunitari que tampoc la reguli, durant dos anys, a temps 
complet, en el curs dels deu anteriors. No obstant això, no 
s’exigeixen els dos anys d’experiència professional esmen-
tats en el paràgraf anterior quan el títol o títols de formació 
del sol·licitant sancionin una formació regulada, tal com la 
defineix l’article 1r.f) del Reial decret 1665/1991, de 25 d’oc-
tubre, en la redacció feta pel Reial decret 1171/2003, de 12 
de setembre.

Currículum professional, si s’escau.
Document oficial vigent acreditatiu de la identitat i 

nacionalitat del sol·licitant.

Així mateix, es pot requerir la presentació d’un certifi-
cat de l’autoritat competent del país d’origen en què 
s’acrediti que el sol·licitant és un professional que com-
pleix els requisits exigits per la Directiva 89/48/CEE per 
exercir la professió regulada i que no està inhabilitat per a 
aquesta professió.

2. Els documents expedits per l’Estat membre d’ori-
gen han d’anar acompanyats de la corresponent traducció 
oficial a l’idioma espanyol.

Cinquè. Formalitats de la documentació.–Es pot 
adjuntar als documents originals la seva fotocòpia i són 
retornats als interessats una vegada comprovada la seva 
autenticitat. Si la fotocòpia ja està comparada per les 
representacions diplomàtiques o consulars d’Espanya al 
país d’on procedeix el document o per una altra persona 
o entitat que tingui atribuïdes facultats per fer constar la 
seva autenticitat, no és necessari presentar simultània-
ment l’original.

No s’exigeix legalització per via diplomàtica ni postil·la 
del Conveni de l’Haia als documents expedits per les 
autoritats dels estats membres de la Unió Europea o 
altres estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu.

Sisè. Instrucció.
1. L’examen de la documentació aportada l’efectua la 

Subdirecció General de Recursos, Reclamacions i Rela-
cions amb l’Administració de Justícia del Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç, a efectes del reconeixement del 
títol per a l’exercici de la respectiva professió a Espanya.

2. Si la sol·licitud o la documentació presentades són 
incompletes o no compleixen els requisits que estableix 
aquesta Ordre, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, s’ha de concedir a l’interessat el ter-
mini de deu dies per solucionar les deficiències. Si no se 
solucionen dins el termini escaient les deficiències 
esmentades, s’ha de tenir per desistit el sol·licitant, i el 
subdirector general de Recursos, Reclamacions i Relacions 
amb l’Administració de Justícia del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç ha de resoldre l’arxivament de la sol-
licitud i notificar-ho a l’interessat mitjançant una resolució 
expressa.

3. En el supòsit que s’apreciï l’existència a Espanya 
d’una altra professió més concorde amb la formació del 
sol·licitant, la Subdirecció General de Recursos, Reclama-
cions i Relacions amb l’Administració de Justícia ha de 
notificar aquesta circumstància a l’interessat, en el ter-
mini de trenta dies des de la presentació de la seva docu-
mentació completa, amb la finalitat que pugui modificar 
la sol·licitud, a efectes de l’exercici de la professió que 
correspongui. En aquest cas, el sol·licitant disposa del 
termini de quinze dies per manifestar si renuncia a la seva 
sol·licitud anterior, mitjançant un escrit adreçat al secre-
tari general tècnic del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, i s’entén que la manté en cas que transcorri el dit 
termini sense que hagi efectuat la renúncia.

Setè. Tramitació de les sol·licituds.
1. Completada la documentació, s’han d’obtenir, si 

s’escau, segons que correspongui, informes dels centres 
directius de la Secretaria General d’Indústria, de la Secre-
taria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació i de la Secretaria General de Turisme, com 
també, excepcionalment, del Ministeri d’Educació i Cièn-
cia i del col·legi professional o consell general que corres-
pongui, a l’efecte de comparar la formació exigida a Espa-
nya amb la rebuda pel sol·licitant i l’àmbit d’activitats 
professionals a què faculta el títol en un Estat membre o 
un altre. La comparació s’ha de fer sobre la base de les 
matèries considerades fonamentals per a l’exercici de 
cada professió.

2. Els informes s’han de pronunciar en un dels sen-
tits següents:

a) Favorable al reconeixement del títol, a efectes pro-
fessionals.

b) Exigència de la superació d’una prova d’aptitud o 
d’un període de pràctiques.
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c) Desfavorable al reconeixement del títol, amb la 
deguda motivació.

3. Abans de formular la proposta de resolució, s’ha 
de procedir al tràmit d’audiència que estableix l’article 84 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que no pot ser infe-
rior a deu dies ni superior a quinze.

Vuitè. Resolució.
1. Les sol·licituds de reconeixement les resol el titu-

lar de la Subsecretaria del Departament, que ha de decidir 
motivadament en un dels sentits següents:

a) El reconeixement directe del títol, a efectes pro-
fessionals, amb la qual cosa el titular queda habilitat per 
exercir a Espanya les activitats corresponents.

b) Exigència de la superació d’una prova d’aptitud o 
d’un període de pràctiques. En aquest cas, s’han d’indicar 
les matèries no cobertes que han de ser objecte de la 
prova, així com les modalitats i la durada del període de 
pràctiques proposat.

c) La desestimació de la sol·licitud.

2. En els casos en què es consideri necessari impo-
sar mesures compensatòries, a les quals es refereix 
l’apartat b) anterior, l’autoritat competent ha d’analitzar, 
abans d’adoptar una resolució definitiva, si els coneixe-
ments adquirits pel sol·licitant en el transcurs de la seva 
experiència professional compensen totalment o parcial-
ment les matèries no cobertes per la formació rebuda pel 
sol·licitant.

3. Quan es dicti la resolució a què es refereix l’apar-
tat b) del número 1 cal que l’interessat, en el termini d’un 
mes a partir de la notificació de la resolució, manifesti la 
seva decisió de sotmetre’s a una prova d’aptitud o fer un 
període de pràctiques en els termes que, respectivament, 
regulen els números següents i que superi aquesta prova 
o període de pràctiques que, en tot cas, s’ha de fer a ins-
tància de l’interessat.

Novè. La prova d’aptitud.
1. En el termini d’un mes a partir de la presentació 

de l’escrit de l’interessat en què sol·liciti la prova d’apti-
tud, la Subdirecció General de Recursos, Reclamacions i 
Relacions amb l’Administració de Justícia ha de notificar 
al sol·licitant la seva admissió a la prova i li ha d’indicar 
el període de temps en què tindrà lloc, sense que aquest 
pugui iniciar-se abans de tres mesos ni després d’un any 
des de la recepció de la notificació. En el mateix termini 
fixat per a la notificació, la mateixa unitat administrativa 
ha de remetre a l’òrgan a què es refereix l’apartat 
següent la informació pertinent perquè puguin efectuar 
les propostes de nomenament dels vocals de la Comis-
sió d’Avaluació. Aquestes propostes, juntament amb la 
informació necessària, s’han d’enviar a la corporació 
professional que correspongui, amb una antelació no 
inferior a un mes sobre la data en què pugui tenir lloc la 
prova d’aptitud, fet que ha de constar en l’acusament de 
recepció. En l’escrit de remissió s’ha d’assenyalar un 
termini no inferior a deu dies per evacuar consultes 
sobre el nomenament de membres de la Comissió d’Ava-
luació i per proposar un representant de la corporació en 
aquesta Comissió.

2. La prova d’aptitud, que consisteix en un examen 
sobre els coneixements professionals del sol·licitant, ha 
de versar exclusivament sobre les matèries no cobertes 
per la formació rebuda per ell i el coneixement de les 
quals sigui essencial per exercir la professió a Espanya. 
També pot incloure el coneixement de la deontologia apli-
cable a les activitats de la professió.

Desè. La Comissió d’Avaluació.
1. La Comissió d’Avaluació de la prova d’aptitud té 

com a funcions el disseny de l’examen en què consisteix 

la prova i, en vista del resultat, la valoració positiva o 
negativa de l’aptitud del sol·licitant per a l’exercici profes-
sional a Espanya.

2. La Comissió d’Avaluació, que depèn de la Secreta-
ria General Tècnica, està composta pels membres 
següents:

El president, que és el secretari general tècnic, el qual 
pot ser substituït pel subdirector general de Recursos, 
Reclamacions i Relacions amb l’Administració de Justí-
cia.

El secretari, que és designat pel secretari general tèc-
nic entre els funcionaris de la Subdirecció General de 
Recursos, Reclamacions i Relacions amb l’Administració 
de Justícia.

Dos vocals, funcionaris del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, que tinguin la titulació que habilita 
Espanya per exercir la professió objecte de la sol·licitud, 
designats a proposta de l’òrgan superior del Departa-
ment, les funcions dels quals estiguin més estretament 
vinculades amb les matèries objecte de coneixement de 
la titulació sol·licitada.

Un vocal proposat per la Secretaria General del Con-
sell de Coordinació Universitària entre funcionaris dels 
cossos docents universitaris que exerceixin la docència 
en àrees de coneixement relacionades amb matèries 
objecte de la prova.

Un vocal proposat pel col·legi professional o consell 
general corresponent d’entre els seus membres.

Cadascun dels centres o corporacions assenyalats ha 
de proposar un vocal suplent per substituir el titular en els 
casos d’absència o malaltia.

Els vocals de la Comissió d’Avaluació els nomena el 
titular de la Subsecretaria d’Indústria, Turisme i Comerç.

Si quinze dies abans de la data més d’hora en la qual, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 1 d’aquest punt, pot 
tenir lloc la prova d’aptitud, no s’ha proposat el vocal per 
part del corresponent col·legi professional o consell gene-
ral, no escau nomenar l’esmentat vocal.

3. Els membres de la Comissió d’Avaluació als quals 
sigui aplicable el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, 
sobre indemnitzacions per raó del servei, poden percebre 
quantitats en concepte d’assistència per la seva participa-
ció en les proves d’aptitud, d’acord amb el que preveu la 
disposició esmentada.

4. El funcionament de la Comissió d’Avaluació es 
regeix pel que disposa l’esmentada Llei de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, per als òrgans col·legiats.

5. El secretari de la Comissió d’Avaluació ha de con-
vocar l’interessat a la realització de la prova d’aptitud, 
almenys amb trenta dies d’antelació, i li ha d’anunciar la 
data, l’hora i el lloc de l’examen i sempre en el període de 
temps a què fa referència el punt novè.1.

6. En un termini no superior a cinc dies des de la 
data fixada per a la prova d’aptitud, el secretari de la 
Comissió ha d’enviar l’acta en què consti el resultat de la 
prova, amb la qualificació d’«apte» o de «no apte», obtin-
guda per la decisió majoritària dels membres de la Comis-
sió, al secretari general tècnic, el qual l’ha d’elevar al titu-
lar de la Subsecretaria d’Indústria, Turisme i Comerç als 
efectes que dicti la resolució que escaigui en el termini de 
quinze dies.

Els interessats als quals es notifiqui una resolució des-
estimatòria motivada per la qualificació de «no apte» 
poden repetir la prova només una vegada, dins els dos 
anys següents. La nova prova ha de tenir lloc sense que 
transcorri menys de sis mesos ni més d’un any des de la 
data en què se sol·liciti, mitjançant un escrit adreçat al 
secretari general tècnic.

Per a la realització de la nova prova s’ha de seguir el 
procediment que estableix el present punt.
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Onzè. El període de pràctiques.
1. El període de pràctiques professional, al qual pot 

optar el sol·licitant en els termes que fixen els articles 
1r.d) i 7 del Reial decret 1665/1991, s’ha d’adaptar a un 
programa específic la modalitat i durada del qual ha de 
ser determinada per la Subdirecció General de Recursos, 
Reclamacions i Relacions amb l’Administració de Justícia 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord, en 
casos excepcionals, amb la Secretaria General Tècnica del 
Ministeri d’Educació i Ciència, escoltada la corporació 
professional d’àmbit estatal corresponent.

2. En el termini d’un mes a partir de la data de pre-
sentació de l’escrit d’opció de l’interessat en què sol·liciti 
sotmetre’s a un període de pràctiques, la Subdirecció 
General de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l’Ad-
ministració de Justícia del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç ha de consultar el col·legi professional o consell 
general que correspongui, en relació amb la proposta de 
l’interessat sobre el professional que hagi de ser respon-
sable del període de pràctiques. Si en el termini de quinze 
dies la corporació consultada no respon, s’ha d’entendre 
complerta l’audiència.

Abans que transcorrin dos mesos des que l’interessat 
hagi presentat la sol·licitud, la Subdirecció General de 
Recursos, Reclamacions i Relacions amb l’Administració 
de Justícia li ha de notificar el programa i la designació 
del professional responsable de les pràctiques. Amb 
aquesta notificació comença a comptar-se la durada de 
les pràctiques.

La designació a què es refereix el paràgraf anterior ha 
de recaure en un titulat de l’especialitat corresponent, 
voluntàriament inscrit en una llista a aquest efecte, que ha 
de portar cadascun dels col·legis professionals o consells 
generals afectats. Aquestes corporacions han d’actualit-
zar-la, almenys anualment, i donar coneixement del seu 
contingut a la Subdirecció General de Recursos, Reclama-
cions i Relacions amb l’Administració de Justícia del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

3. El període de pràctiques de l’interessat ha de tenir 
lloc a l’establiment i sota la responsabilitat i avaluació del 
professional designat, d’acord amb l’apartat anterior.

El termini d’exercici en pràctiques de la professió no 
pot excedir els tres anys, tal com determina l’article 1.d) 
del Reial decret 1665/1991, en el cas de les professions de 
físic, químic, enginyer industrial, enginyer de mines, engi-
nyer de telecomunicació, enginyer naval, ni els dos anys 
si es tracta de les professions d’enginyer tècnic industrial, 
enginyer tècnic de mines, enginyer tècnic de telecomuni-
cació, enginyer tècnic naval i tècnic d’empreses i activitats 
turístiques.

Durant el transcurs del període de pràctiques, la Sub-
direcció General de Recursos, Reclamacions i Relacions 
amb l’Administració de Justícia del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç pot acordar entrevistes amb l’interessat 
i amb el professional responsable o altres mitjans d’ins-
pecció tendents a verificar el compliment del programa 
establert.

4. Finalitzat el període de pràctiques, el professional 
que hagi estat responsable de les pràctiques del sol-
licitant ha de trametre en el termini d’un mes a la Subdi-
recció General de Recursos, Reclamacions i Relacions 
amb l’Administració de Justícia del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç un certificat acreditatiu del compliment 
o incompliment del programa prescrit. En vista del certifi-
cat que acrediti el compliment de l’esmentat programa, 
en el termini d’un mes s’ha de dictar resolució d’habilita-
ció per a l’exercici de l’activitat professional corresponent. 
Si el certificat és d’incompliment, l’interessat pot sol-
licitar la realització d’un nou període de pràctiques.

Per dur a terme el nou període de pràctiques s’ha de 
seguir el procediment que estableix el present punt.

Dotzè. Recursos.–Contra les resolucions dictades en 
execució de la present Ordre es pot interposar recurs d’al-
çada davant el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç.

Tretzè. Terminis.
1. Els informes necessaris per resoldre les sol·licituds 

s’han d’emetre en el termini màxim d’un mes.
2. El procediment d’examen i resolució d’una sol-

licitud d’exercici d’una professió regulada té una durada 
màxima de quatre mesos, comptats a partir de la presen-
tació de la documentació completa, d’acord amb el que 
preveu l’article 8.2. de la Directiva 89/48/CEE.

3. Les sol·licituds de reconeixement a què es refereix 
la present Ordre, en les quals no s’hagi dictat resolució 
dins el termini escaient, es poden entendre desestimades 
als efectes d’interposició del recurs que escaigui, d’acord 
amb el que assenyala la disposició addicional 29.a) de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, en relació amb el que 
disposa l’article 43.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. Això no exclou el 
deure de dictar una resolució expressa, tal com preveu 
l’article 43.4 de l’esmentada Llei 30/1992.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang o 
inferior, en tot el que s’oposin a la present Ordre i, concre-
tament, l’Ordre de 2 d’octubre de 1995.

Disposició final primera. Instruccions d’aplicació.

S’autoritza el titular de la Subsecretaria d’Indústria, 
Turisme i Comerç per dictar les instruccions que siguin 
necessàries per a l’aplicació de la present Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de febrer de 2006.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sr. Ministre d’Indústria, Turisme i Comerç i Sra. Ministra 
d’Educació i Ciència. 

 3874 REIAL DECRET 252/2006, de 3 de març, pel 
qual es revisen els objectius de reciclatge i 
valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, d’envasos i residus d’envasos, i pel 
qual es modifica el Reglament per a la seva 
execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 
30 d’abril. («BOE» 54, de 4-3-2006.)

La Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’en-
vasos, i el Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, que 
n’aprova el Reglament, incorporaven a l’ordenament jurí-
dic intern la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 20 de desembre, relativa als envasos i resi-
dus d’envasos.

Aquesta Directiva tenia per objecte harmonitzar les 
normes sobre gestió d’envasos i residus d’envasos dels 
diferents estats membres, amb la finalitat de prevenir o 
reduir el seu impacte sobre el medi ambient i evitar obs-
tacles comercials entre els diferents estats membres de la 
Unió Europea.


