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MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 8261 RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2006, de la Secre-

taria d’Estat d’Universitats i Recerca, per la 
qual es disposa la publicació de l’Acord del 
Consell de Ministres de 27 de gener de 2006, 
pel qual s’homologa el títol d’enginyer tècnic 
industrial, especialitat en química industrial, 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. («BOE» 112, 
d’11-5-2006.)

El Consell de Ministres, en la reunió de 27 de gener de 
2006, ha adoptat l’Acord pel qual s’homologa el títol d’en-
ginyer tècnic industrial, especialitat en química industrial, 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

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

Madrid, 18 d’abril de 2006.–El secretari d’Estat, Salva-
dor Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General d’Universitats.

ANNEX

Acord del Consell de Ministres pel qual s’homologa el 
títol d’enginyer tècnic industrial, especialitat en química 
industrial, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, de la 

Universitat Autònoma de Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona ha aprovat el 
pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen a l’ob-
tenció del títol universitari d’enginyer tècnic industrial, 
especialitat en química industrial, de caràcter oficial i vali-
desa en tot el territori nacional, de l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria, la implantació del qual ha estat autorit-
zada 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 
disposa el Reial decret 1405/1992, de 20 de novembre, 
modificat pel Reial decret 50/1995, de 20 de gener, pel 
qual s’estableixen el títol d’enginyer tècnic industrial, 
especialitat en química industrial, i les directrius generals 
pròpies dels plans d’estudis conduents obtenir-lo, i altres 
normes dictades en el seu desplegament.

D’altra banda, consta un informe favorable de la 
Comunitat Autònoma en relació amb el compliment dels 
requisits 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.

Acreditats tant l’homologació del pla d’estudis pel 
Consell de Coordinació Universitària com el compliment 
dels requisits que preveu 4.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 35.4 de la norma esmentada, és procedent l’homolo-
gació del títol esmentat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, el Consell de Ministres, en la reunió del dia 27 de 
gener de 2006,

ACORDA

Primer. Homologació del títol.–S’homologa el títol 
d’enginyer tècnic industrial, especialitat en química indus-
trial, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

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

Tercer. Autorització de la impartició d’ensenya-
ments.–Publicat el pla d’estudis, la Generalitat de 
Catalunya pot autoritzar, si ho considera procedent, l’inici 
de la impartició dels ensenyaments esmentats i la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona en 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 corresponents ensenya-
ments.

Cinquè. Expedició del títol.–Els títols els ha d’expedir 
en nom del Rei el rector de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, 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 la menció expressa del pre-
sent 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 D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 8263 REIAL DECRET 471/2006, de 21 d’abril, pel qual 
es modifica el Reial decret 58/2005, de 21 de 
gener, pel qual s’adopten mesures de protec-
ció contra la introducció i difusió al territori 
nacional i de la Comunitat Europea d’organis-
mes nocius per als vegetals o productes vege-
tals, així com per a l’exportació i trànsit cap a 
països tercers. («BOE» 112, d’11-5-2006.)

El Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls 
oficials efectuats per garantir la verificació del compli-
ment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la 
normativa sobre salut animal i benestar dels animals, 
assenyala en l’apartat vuitè de la part expositiva que, com 
a norma general, el marc comunitari previst en l’esmentat 
Reglament no ha d’incloure controls oficials relatius a 
organismes nocius per a les plantes i els productes que en 
deriven, atès que tals controls estan adequadament pre-
vistos en la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig 
de 2000, relativa a les mesures de protecció contra la 
introducció en la Comunitat d’organismes nocius per als 
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vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació 
a l’interior de la Comunitat. No obstant això, continua 
l’apartat vuitè de la part expositiva, alguns aspectes del 
Reglament sí que s’haurien d’aplicar al sector fitosanitari, 
en particular, els que es refereixen a l’establiment de plans 
nacionals de control plurianuals. Per això, el Reglament 
modifica la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig 
de 2000, mitjançant la introducció d’un nou article 27.bis, 
que recull aquesta obligació.

Sense qüestionar l’abast general i l’efecte directe que 
té l’article 59 del Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, la trans-
cendència de l’aplicació del nou instrument de control que 
regulen els articles 41 a 44 del Reglament al sector fitosani-
tari, els anomenats plans de control integrats de caràcter 
plurianual, així com el principi de seguretat jurídica fan 
necessari reflectir aquests aspectes en el nostre ordena-
ment jurídic intern mitjançant la modificació del Reial 
decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures 
de protecció contra la introducció i difusió al territori nacio-
nal i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als 
vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i 
trànsit cap a països tercers.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representati-
ves dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 21 d’abril de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 58/2005, de 21 
de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció con-
tra la introducció i difusió al territori nacional i de la 
Comunitat Europea d’organismes nocius per als vege-
tals o productes vegetals, així com per a l’exportació i 
trànsit cap a països tercers.

S’afegeix un nou article 17 al Reial decret 58/2005, de 
21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció con-
tra la introducció i difusió al territori nacional i de la Comu-
nitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o pro-
ductes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a 
països tercers, que té la redacció següent:

«Article 17. Pla nacional de control plurianual.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en 
col·laboració amb els serveis duaners de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i amb les comuni-
tats autònomes, ha d’elaborar un pla nacional pluria-
nual de control fitosanitari d’organismes nocius per 
als vegetals i productes vegetals ajustat al que dispo-
sen els articles 41 a 44 del Reglament (CE) núm. 882/
2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 
d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats 
per garantir la verificació del compliment de la legis-
lació en matèria de pinsos i aliments i la normativa 
sobre salut animal i benestar dels animals.»

Disposició final única. 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’abril de 2006.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI DE FOMENT
 8346 REIAL DECRET 547/2006, de 5 de maig, relatiu a la 

seguretat de les aeronaus de tercers països que 
utilitzen els aeroports i altres aeròdroms situats 
en territori espanyol. («BOE» 113, de 12-5-2006.)

La Directiva 2004/36/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 21 d’abril de 2004, relativa a la seguretat de 
les aeronaus de tercers països que utilitzen els aeroports 
de la Comunitat, estableix criteris comuns per a l’aplicació 
harmonitzada de les normes internacionals de seguretat, 
i per als procediments d’inspecció en pista de les aero-
naus esmentades, així com mesures d’immobilització en 
terra, quan es detectin deficiències greus per a la segure-
tat. També la creació de mecanismes de cooperació entre 
les autoritats competents dels estats membres per inter-
canviar informació en aquesta matèria.

La Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, ha 
establert el règim jurídic general de la inspecció aeronàu-
tica, amb la finalitat de preservar la seguretat, l’ordre i la 
fluïdesa del trànsit i del transport aeri, d’acord amb els 
principis i normes de dret internacional reguladores de 
l’aviació civil.

En desplegament de l’esmentada Llei de seguretat 
aèria, aquest Reial decret té per objecte incorporar a l’or-
denament jurídic nacional la Directiva 2004/36/CE, per 
regular la inspecció en pista aplicable a les aeronaus de 
tercers països que aterrin als aeroports i altres aeròdroms 
espanyols, amb la finalitat de vetllar pel compliment, 
entre d’altres, de les normes internacionals sobre segure-
tat aèria que recullen els annexos del Conveni sobre aviació 
civil internacional, fet a Chicago, el 7 de desembre de 1944.

Aquest Reial decret estableix mesures en relació amb 
la inspecció de la seguretat operacional de les aeronaus 
de tercers països i per tant queda englobat en la compe-
tència exclusiva que atribueix a l’Estat l’article 149.1.20a 
de la Constitució en matèria de trànsit i transport aeri.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Foment, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 5 de maig
de 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte regular les ins-
peccions en pista de les aeronaus civils de tercers països 
que aterrin en aeroports i altres aeròdroms situats en ter-
ritori espanyol, amb la finalitat d’establir i mantenir un 
nivell uniforme i elevat de seguretat en l’aviació civil.

2. El que disposa aquest Reial decret és aplicable 
directament a les inspeccions en pista a què es refereix 
l’apartat anterior, sense perjudici de qualssevol altres que 
porti a terme l’autoritat aeronàutica, o de les mesures que 
hagi d’adoptar d’acord amb la legislació vigent sobre 
seguretat aèria.

3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest 
Reial decret les aeronaus adscrites a la defensa, les aero-
naus d’Estat no militars i les aeronaus d’una massa 
màxima d’enlairament inferior a 5.700 kg que no es dedi-
quin a activitats comercials de transport aeri.

Article 2. Definicions.

Als efectes del que disposa aquest Reial decret s’en-
tén per:

a) «Aeròdrom»: àrea definida de terra o d’aigua, que 
inclou totes les seves edificacions, instal·lacions i equips, 


