
2030 Mércores 1 outubro 2003 Suplemento núm. 12

6. A mención de «matrícula de honor» poderalles
ser outorgada a alumnos que obtivesen unha cualifica-
ción igual ou superior a 9,0. O seu número non poderá
exceder do cinco por cento dos alumnos matriculados
nunha materia no correspondente curso académico, sal-
vo que o número de alumnos matriculados sexa inferior
a 20; neste caso poderase conceder unha soa «matrícula
de honor».

Disposición transitoria única. Adaptación ó sistema.

As ensinanzas universitarias actuais conducentes á
obtención dun título universitario oficial que estean
implantadas na actualidade deberán, en todo caso, adap-
tarse ó sistema de créditos establecido neste real decreto
con anterioridade ó 1 de outubro de 2010.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Para os efectos do disposto no artigo 2 deste real
decreto, quedan derrogados o punto 7 do artigo 2 e
os puntos un.4 e un.5, primeiro parágrafo, do anexo
I do Real decreto 1497/1987, do 27 de novembro, polo
que se establecen as directrices xerais comúns dos plans
de estudios dos títulos universitarios de carácter oficial
e validez en todo o territorio nacional, na redacción que,
respectivamente, lles deron ós ditos puntos o Real decre-
to 779/1998, do 30 de abril, e o Real decreto
1267/1994, do 10 de xuño, así como cantas dispo-
sicións de igual ou inferior rango se opoñan ó disposto
nesta norma.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto díctase ó abeiro do disposto no
artigo 149.1.30.a da Constitución española e de acordo
co establecido no artigo 87, no artigo 88.1 e 3 e na
disposición derradeira terceira da Lei orgánica 6/2001,
do 21 de decembro.

Disposición derradeira segunda. Habilitación para o
desenvolvemento regulamentario.

Correspóndelle ó ministro de Educación, Cultura e
Deporte dictar, no ámbito das súas atribucións, as dis-
posicións que sexan necesarias para a aplicación do dis-
posto neste real decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, o 5 de setembro de 2003.
JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación, Cultura e Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

17646 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
653/2003, do 30 de maio, sobre incineración
de residuos. («BOE» 224, do 18-9-2003.)

Advertidos erros no Real decreto 653/2003, do 30
de maio, sobre incineración de residuos, publicado no

«Boletín Oficial del Estado», suplemento número 9 en
lingua galega, do 1 de xullo de 2003, procédese a efec-
tua-las oportunas rectificacións:

Na páxina 1434, segunda columna, no anexo II, no
penúltimo parágrafo da columna, onde di: «... que, ó
seren incinerados, xerarían o 10% de calor...», debe dicir:
«... que, ó seren incinerados, xerasen o 10% de calor...».

Na páxina , columna, onde di: «2.2.C. Valores límite
de emisión totais:», debe dicir:

«2.2
C. Valores límite de emisión totais:».

Na páxina 1436, segunda columna, onde di: «3.1.C.
Valores límite de emisión totais:», debe dicir:

«3.1
C. Valores límite de emisión totais:».

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
17689 REAL DECRETO 1171/2003, do 12 de setem-

bro, polo que se incorpora ó ordenamento
xurídico español a Directiva 2001/19/CE do
Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de
maio de 2001, pola que se modifican direc-
tivas sobre recoñecemento profesional, e se
modifican os correspondentes reais decretos
de transposición. («BOE» 225, do 19-9-2003.)

A normativa comunitaria de recoñecemento profe-
sional ten como base os artigos do Tratado Constitutivo
da Comunidade Europea que regulan a liberdade de esta-
blecemento e a libre prestación de servicios. Con obxecto
de facer efectiva esta liberdade, aprobáronse un conxun-
to de disposicións que desenvolven esas previsións do
Tratado e que configuran un sistema de recoñecemento
de cualificacións profesionais entre os estados membros
da Unión. Esta normativa, constituída primordialmente
por unha serie de directivas, foise traspondo ó ordena-
mento xurídico español mediante outros tantos reais
decretos.

A nova Directiva 2001/19/CE, do Parlamento Euro-
peo e do Consello, do 14 de maio de 2001, constitúe
un paso máis dentro do conxunto de normas que, no
ámbito dos estados membros da Unión Europea ou sig-
natarios do Acordo sobre o Espacio Económico Europeo,
inciden na mobilidade dos profesionais mediante o reco-
ñecemento de títulos e outras cualificacións profesionais.
A directiva afecta ós dous sistemas vixentes de reco-
ñecemento profesional no ámbito comunitario.

En canto ó sistema xeral, introdúcese na Directiva
89/48/CEE, sobre recoñecemento de títulos de educa-
ción post-secundaria de tres ou máis anos de duración,
o concepto de «formación regulada», que se contemplou
por primeira vez na segunda directiva do sistema xeral
(Directiva 92/51/CEE, sobre recoñecemento de títulos
e diplomas profesionais de menos de tres anos de for-
mación post-secundaria). Ademais, faise referencia á
posible dispensa da proba de aptitude, cando esta sexa
procedente, e ás esixencias sobre solvencia económica
e seguros de responsabilidade profesional.

Polo que se refire ás directivas sectoriais, é dicir, as
que se refiren ás profesións concretas de enfermeiros
de coidados xerais, odontólogos, veterinarios, matronas,
arquitectos, farmacéuticos e médicos, inclúense listas
actualizadas de títulos e diplomas, establécese a validez
doutros títulos e diplomas sobre a base de certificacións
das autoridades competentes e, como principal novida-


