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4. Incremento significativo na utilización de recursos 
naturais.

5. Afección a áreas de especial protección designa-
das en aplicación das directivas 79/409/CEE do Consello, 
do 2 de abril de 1979, e 92/43/CEE do Consello, do 21 de 
maio de 1992, ou a zonas húmidas incluídas na lista do 
Convenio de Ramsar.

l. Os proxectos do anexo I que serven exclusiva ou 
principalmente para desenvolver ou ensaiar novos métodos 
ou produtos e que non se utilicen por máis de dous anos.

m. Urbanizacións de vacacións e complexos hotelei-
ros fóra de áreas urbanas e construcións asociadas.

n. Os proxectos que non estean recollidos no anexo 
I nin no II cando así o requira a normativa autonómica e 
por solicitude do órgano ambiental da comunidade autó-
noma en que estea localizado o proxecto, acreditando 
para iso que poidan ter efectos significativos no ambiente. 
A exixencia de avaliación de impacto ambiental pola nor-
mativa autonómica poderá servir de acreditación para 
efectos deste punto.

Nota: o fraccionamento de proxectos de igual natu-
reza e realizados no mesmo espazo físico non impedirá a 
aplicación dos limiares establecidos neste anexo, para o 
cal se acumularán as magnitudes ou dimensións de cada 
un dos proxectos considerados.

ANEXO III

Criterios de selección previstos no número 2 do artigo 3
1. Características dos proxectos: as características 

dos proxectos deberanse considerar, en particular, desde 
o punto de vista:

a. Do tamaño do proxecto.
b. Da acumulación con outros proxectos.
c. Da utilización de recursos naturais.
d. Da xeración de residuos.
e. Da contaminación e outros inconvenientes.
f. Do risco de accidentes, considerando en particular 

as substancias e as tecnoloxías utilizadas.

2. Localización dos proxectos: a sensibilidade 
ambiental das áreas xeográficas que poidan verse afecta-
das polos proxectos deberase considerar tendo en conta, 
en particular:

a. O uso existente do solo.
b. A relativa abundancia, calidade e capacidade 

rexenerativa dos recursos naturais da área.
c. A capacidade de carga do medio natural, con 

especial atención ás áreas seguintes:

1. Zonas húmidas.
2. Zonas costeiras.
3. Áreas de montaña e de bosque.
4. Reservas naturais e parques.
5. Áreas clasificadas ou protexidas pola lexislación 

do Estado ou das comunidades autónomas; áreas de 
especial protección designadas en aplicación das directi-
vas 79/409/CEE do Consello, do 2 de abril de 1979, e 92/43/
CEE do Consello, do 21 de maio de 1992.

6. Áreas en que se superaron xa os obxectivos de cali-
dade ambiental establecidos na lexislación comunitaria.

7. Áreas de gran densidade demográfica.
8. Paisaxes con significación histórica, cultural e/ou 

arqueolóxica.

3. Características do potencial impacto: os poten-
ciais efectos significativos dos proxectos deben conside-
rarse en relación cos criterios establecidos nos anteriores 
números 1 e 2, e tendo presente, en particular:

a. A extensión do impacto (área xeográfica e tamaño 
da poboación afectada).

b. O carácter transfronteirizo do impacto.

c. A magnitude e complexidade do impacto.
d. A probabilidade do impacto.
e. A duración, frecuencia e reversibilidade do 

impacto. 

XEFATURA DO ESTADO
 1465 CORRECCIÓN de erros da Lei 48/2007, do 19 de 

decembro, pola que se modifica a Lei 28/1990, 
do 26 de decembro, pola que se aproba o Conve-
nio económico entre o Estado e a Comunidade 
Foral de Navarra. («BOE» 24, do 28-11-2008.)

Advertidos erros na publicación da Lei 48/2007, do 19 
de decembro, pola que se modifica a Lei 28/1990, do 26 de 
decembro, pola que se aproba o Convenio económico 
entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, publi-
cada no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua 
galega número 33, do 26 de decembro de 2007, procédese 
a efectuar a oportuna rectificación:

Nas páxinas 52385 e 52386 no artigo 33, número 6, as 
alíneas «a) Entregas de bens», «b) prestacións de ser-
vizos» e «c) Non obstante o disposto…», que van prece-
didas de letras en minúsculas, deben ir precedidas das 
letras correspondentes en maiúsculas. 

MINISTERIO DE TRABALLO
 E ASUNTOS SOCIAIS

 1628 REAL DECRETO 34/2008, do 18 de xaneiro, 
polo que se regulan os certificados de profe-
sionalidade. («BOE» 27, do 31-1-2008.)

A Lei 56/2003, do 16 de decembro, de emprego, sinala 
no seu artigo 25.2 que os programas de formación ocupa-
cional e continua se desenvolverán de acordo co estable-
cido na citada lei, así como na Lei orgánica 5/2002, do 19 
de xuño, das cualificacións e da formación profesional, e 
nas normas que se diten para a súa aplicación.

A este respecto, a Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, 
das cualificacións e da formación profesional, establece 
no número 1 do seu artigo 8 que os certificados de profe-
sionalidade teñen carácter oficial e validez en todo o terri-
torio nacional, acreditan as correspondentes cualifica-
cións profesionais aos que os obtivesen e serán expedidos 
pola Administración laboral competente. A expedición 
dos certificados de profesionalidade corresponderá, de 
acordo co réxime de distribución de competencias na 
materia en que se incardina este real decreto, aos órga-
nos competentes das comunidades autónomas. A Admi-
nistración xeral do Estado expedirá os certificados de 
profesionalidade naqueles supostos en que a lexislación 
vixente lle reservase as competencias executivas en 
materia de formación profesional para o emprego ou 
cando non exista traspaso.

No mesmo número do artigo 8 da citada lei establé-
cese que tanto os títulos de formación profesional como 
os certificados de profesionalidade terán os efectos que 
lles correspondan segundo a normativa da Unión Euro-
pea relativa ao sistema xeral de recoñecemento da forma-
ción profesional nos Estados membros da Unión e demais 


