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4. O informe sobre o grao de cumprimento das
exixencias previstas no artigo 68.2 da lei deberá ser elaborado con carácter anual e remitido á CNMV no prazo
dun mes desde o peche do exercicio a que se refira.
Disposición transitoria primeira. Réxime transitorio para
a adaptación ás novas normas regulamentarias.
1. Todas as institucións e entidades a que lles é de
aplicación este regulamento disporán dun prazo dun ano
desde a súa entrada en vigor para se adaptar a el.
2. Durante o ano seguinte á entrada en vigor do
regulamento, quedará ampliado a seis meses o prazo
para a autorización da modificación dos estatutos sociais
das sociedades xestoras de institucións de investimento
colectivo autorizadas antes da súa entrada en vigor,
cando a devandita modificación teña por finalidade incluír
no seu obxecto social a actividade sinalada no artigo
40.1.a) e 40.2. a) e b) da Lei 35/2003, do 4 de novembro, de
institucións de investimento colectivo.
Disposición transitoria segunda. Réxime de comisións
dos fondos de investimento de carácter financeiro,
constituídos como fondos de investimento en activos
do mercado monetario ao abeiro da Lei 46/1984, do 26
de decembro, reguladora das institucións de investimento colectivo.
1. Os fondos de investimento de carácter financeiro,
constituídos como fondos de investimento en activos do
mercado monetario, ao abeiro da derrogada Lei 46/1984,
do 26 de decembro, reguladora das institucións de investimento colectivo, inscritos no correspondente rexistro da
CNMV á entrada en vigor deste regulamento, terán que
seguir respectando os límites ás comisións contidos nesta
disposición transitoria, mentres a súa política de investimento permita seguir considerándoos como tales.
2. Non se poderán percibir comisións de xestión que
superen os límites seguintes:
a) Cando a comisión se calcule unicamente en función do patrimonio do fondo, o un por cento deste.
b) Cando se calcule unicamente en función dos
resultados, o 10 por cento destes.
c) Cando se utilicen ambas as variables, o 0,67 por
cento do patrimonio e o 3,33 por cento dos resultados.
3. As comisións de subscrición e reembolso non
poderán exceder o un por cento do valor liquidativo das
participacións.
4. A retribución do depositario pactarase libremente,
pero non poderá ser superior ao 1,5 por 1.000 anual do
patrimonio custodiado. A devandita comisión constituirá
a retribución ao depositario pola realización de todas as
funcións que lle asigna a normativa, sen que os fondos
poidan soportar custos adicionais cando o depositario
delegase en terceiros a realización dalgunha de tales funcións. Excepcionalmente, e logo da autorización da
CNMV, a devandita comisión poderá ser superior se se
trata de depositarios que teñan que cumprir principalmente as súas funcións no estranxeiro. Con independencia desta comisión, os depositarios poderán percibir dos
fondos comisións pola liquidación de operacións, sempre
que sexan conformes coas normas xerais reguladoras
das correspondentes tarifas.
Disposición derradeira única. Habilitación para desenvolvemento normativo.
Facúltase o ministro de Economía e Facenda para
ditar as disposicións necesarias para o cumprimento e
execución deste regulamento e, coa súa habilitación
expresa, a Comisión Nacional do Mercado de Valores.
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REAL DECRETO 1258/2005, do 21 de outubro,
polo que se modifican o Real decreto 118/2004,
do 23 de xaneiro, polo que se regula o título de
especialización didáctica, e o Real decreto
334/2004, do 27 de febreiro, polo que se aproba
o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos
docentes que imparten as ensinanzas escolares do sistema educativo e no corpo de inspectores de educación. («BOE» 267, do 8-11-2005.)

A Lei orgánica 10/2002, do 23 de novembro, de calidade da educación, no seu artigo 58, establece que para
impartir as ensinanzas da educación secundaria, da formación profesional de grao superior e as ensinanzas de
réxime especial, ademais das titulacións académicas
correspondentes, será necesario estar en posesión dun
título profesional de especialización didáctica que se
obterá tras a superación dun período académico e outro
de prácticas docentes, e encoméndalle ao Goberno a
regulación das condicións de acceso a ambos os dous
períodos, así como os efectos do dito título e as demais
condicións para a súa obtención, expedición e homologación.
En cumprimento desta encomenda, ditouse o Real
decreto 118/2004, do 23 de xaneiro, polo que se regula o
título de especialización didáctica, en cuxas disposicións
transitorias primeira e terceira establece o 1 de setembro
de 2005 como data límite para a adquisición dunha experiencia previa para os efectos de recoñecemento de equivalencia co devandito título, no primeiro caso, e a exixencia do título de especialización didáctica a partir da
devandita data, no segundo. Así mesmo, a disposición
transitoria segunda permite a organización das ensinanzas conducentes ao certificado de aptitude pedagóxica
durante o curso 2003-2004 como último ano.
Por outra parte, o 28 de febreiro de 2004 publicouse o
Real decreto 334/2004, do 27 de febreiro, polo que se
aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición
de novas especialidades nos corpos docentes que imparten as ensinanzas escolares do sistema educativo e no
corpo de inspectores de educación, en cuxa disposición
transitoria primeira recolle o preceptuado nas disposicións transitorias primeira e terceira do Real decreto
118/2004, do 23 de xaneiro, en canto á experiencia
docente previa e á exixencia do título de especialización
didáctica.
Por outra banda, as diferentes administracións educativas, en cumprimento da oferta de emprego público,
están obrigadas a realizar as convocatorias de ingreso
nos distintos corpos docentes, para o que se exixe estar
en posesión do título de especialización didáctica.
A disposición adicional segunda do Real decreto
827/2003, do 27 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación, establece: «A
xeneralización das ensinanzas conducentes ao título de
especialización didáctica a que se refire o artigo 58 da Lei
orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación, realizarase no curso 2004-2005. Así mesmo, no
curso 2004-2005 deixarán de organizarse e impartirse as
ensinanzas conducentes á obtención dos certificados de
aptitude pedagóxica».
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Posteriormente, ditouse o Real decreto 1318/2004,
do 28 de maio, polo que se modifica o citado Real decreto
827/2003, do 27 de xuño, en cuxo artigo único.un establece: «Queda diferida ao ano académico 2006-2007 a
aplicación das medidas previstas para o ano académico
2004-2005 nos artigos 2, 5, 9, 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7 e
disposición adicional segunda do Real decreto 827/2003,
do 27 de xuño». Polo que a xeneralización das ensinanzas
conducentes ao título de especialización didáctica a que
se refire o artigo 58 da Lei orgánica 10/2002, do 23 de
decembro, de calidade da educación, se realizará no
curso 2006-2007. Así mesmo, no curso 2006-2007 deixarán de se organizar e impartir as ensinanzas conducentes
á obtención dos certificados de aptitude pedagóxica.
Ao se atrasar en dous anos a aplicación do novo sistema educativo, resulta necesario modificar as disposicións transitorias primeira, segunda e terceira do Real
decreto 118/2004, do 23 de xaneiro, e a disposición transitoria primeira do Real decreto 334/2004, do 27 de febreiro,
pospor a exixencia do título de especialización didáctica e
prorrogar as ensinanzas conducentes á obtención do certificado de aptitude pedagóxica e o prazo para a obtención dunha experiencia docente previa.
Este real decreto foi obxecto de consulta ás comunidades autónomas, foron oídas as organizacións sindicais
de acordo co establecido na Lei 9/1987, do 12 de xuño,
modificada pola Lei 7/1990, do 17 de xullo, e sobre ela
emitiu informe o Consello de Coordinación Universitaria.
Así mesmo, foi sometido a informe do Consello Escolar
do Estado.
Na súa virtude, por proposta da ministra de Educación
e Ciencia, coa aprobación previa do ministro de Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo
de deliberación de Consello de Ministros na súa reunión
do día 21 de outubro de 2005,
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Artigo segundo. Modificación do Real decreto 334/2004,
do 27 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento
de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes que imparten as ensinanzas escolares do sistema educativo e no corpo de inspectores de educación.
Modifícanse as referencias á data do 1 de setembro
de 2005 que aparecen contidas na disposición transitoria
primeira do Real decreto 334/2004, do 27 de febreiro, polo
que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e
adquisición de novas especialidades nos corpos docentes
que imparten as ensinanzas escolares do sistema educativo e no corpo de inspectores de educación, que quedan
adiadas ata o día 1 de setembro de 2007.
Disposición derradeira primeira. Ámbito de aplicación.
Este real decreto, que se dita en uso da competencia
exclusiva atribuída ao Estado no artigo 149.1.30.ª da Constitución, é de aplicación en todo o territorio nacional.
Disposición derradeira segunda.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 21 de outubro de 2005.
JUAN CARLOS R.
A ministra de Educación e Ciencia,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

DISPOÑO:
Artigo primeiro. Modificación do Real decreto 118/2004,
do 23 de xaneiro, polo que se regula o título de especialización didáctica.
O Real decreto 118/2004, do 23 de xaneiro, polo que se
regula o título de especialización didáctica, modifícase
nos seguintes termos:
Un. Modifícase a disposición transitoria primeira,
que recoñece a experiencia docente previa como equivalente ao título de especialización didáctica sempre que se
adquirise con anterioridade ao 1 de setembro de 2005,
data que queda diferida ao 1 de setembro de 2007.
Dous. Modifícase a disposición transitoria segunda,
en virtude da cal as administracións educativas poderían
seguir organizando durante o curso 2003-2004 as ensinanzas conducentes á obtención dos certificados de aptitude pedagóxica, e establécese que as administracións
educativas poderán organizar as citadas ensinanzas ata o
curso 2005-2006, inclusive.
Tres. Difírese para o 1 de setembro de 2007 a exixencia da posesión do título de especialización didáctica que
a disposición transitoria terceira establecía a partir do 1
de setembro 2005, nos seguintes casos:
a) Para o ingreso nas especialidades de tecnoloxía,
de psicoloxía e pedagoxía e as correspondentes ás distintas ensinanzas de formación profesional dos corpos de
catedráticos e de profesores de ensinanza secundaria, así
como para as especialidades do corpo de profesores técnicos de formación profesional.
b) Para o ingreso nos corpos de catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, de catedráticos e
profesores de música e artes escénicas, de catedráticos e
profesores de artes plásticas e deseño e de mestres de
taller de artes plásticas e deseño.
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REAL DECRETO 1315/2005, do 4 de novembro, polo que se establecen as bases dos sistemas de seguimento e verificación de emisións de gases de efecto invernadoiro nas
instalacións incluídas no ámbito de aplicación
da Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se
regula o réxime do comercio de dereitos de
emisión de gases de efecto invernadoiro.
(«BOE» 268, do 9-11-2005.)

A Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, do 13 de outubro de 2003, posteriormente
modificada pola Directiva 2004/101/CE, establece un
réxime para o comercio de dereitos de emisión de gases
de efecto invernadoiro na Comunidade, para fomentar a
redución eficaz e eficiente das emisións destes gases e así
axudar a cumprir cos compromisos do Protocolo de
Quioto.
Entre outras medidas, a Directiva 2003/87/CE exixe
que se implante un sistema de seguimento das emisións
de gases de efecto invernadoiro resultantes de determinadas actividades industriais ou enerxéticas e encomenda
aos Estados membros que ese seguimento se realice de
conformidade coas directrices que adopte a Comisión
Europea, baseadas nos principios que figuran no anexo IV
da propia directiva. Para posibilitar o seguimento das
emisións, os titulares das instalacións afectadas deben
notificar anualmente á autoridade competente as emisións de cada instalación, mediante un informe que debe
ser sometido a verificación seguindo os criterios que establece o anexo V da mesma directiva.

