
Suplemento núm. 6 Xoves 1 maio 2008 645   

2.º O transcurso de trinta días desde a entrada en 
pleno funcionamento da planta desalgadora da Área 
Metropolitana de Barcelona.

Dado en Madrid o 21 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 7309 CORRECCIÓN de erro da Lei 29/2006, do 26 
de xullo, de garantías e uso racional dos 
medicamentos e produtos sanitarios. 
(«BOE» 100, do 25-4-2008.)

Advertido erro na Lei 29/2006, do 26 de xullo, de 
garantías e uso racional dos medicamentos e produtos 
sanitarios, publicada no «Boletín Oficial del Estado», 
suplemento en lingua galega núm. 11, do 1 de agosto de 
2006, procédese a efectuar a oportuna rectificación:

Na páxina 1644, na «Disposición adicional décimo 
segunda. Da revisión dos medicamentos suxeitos a pres-
crición.», onde di: «Para facilitar o labor dos profesionais 
sanitarios que, de acordo con esta lei, non poden prescri-
bir medicamentos, no prazo dun ano o Ministerio de Sani-
dade e Consumo establecerá a relación de medicamentos 
que poidan ser usados ou, de ser o caso, autorizados para 
estes profesionais, así como as condicións específicas en 
que os poidan utilizar e os mecanismos de participación 
cos médicos en programas de seguimento de determina-
dos tratamentos»; debe dicir: «Para facilitar o labor dos 
profesionais sanitarios que, de acordo con esta lei, non 
poden prescribir medicamentos, no prazo dun ano o 
Ministerio de Sanidade e Consumo revisará a clasifica-
ción dos medicamentos de uso humano que deben dis-
pensarse con ou sen receita médica.» 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL E DEPORTE

 7513 REAL DECRETO 675/2008, do 28 de abril, 
polo que se establecen os limiares de renda 
e patrimonio familiar e as contías das bolsas 
e axudas ao estudo do Ministerio de Educa-
ción, Política Social e Deporte para o curso 
2008-2009. («BOE» 103, do 29-4-2008.)

O Real decreto 1721/2007, do 21 de decembro, establece 
o novo réxime das bolsas e axudas ao estudo personaliza-
das, modificando o anteriormente vixente de xestión centra-
lizada e regulando, con carácter básico, os parámetros pre-
cisos para asegurar a igualdade no acceso ás citadas bolsas 
e axudas ao estudo sen detrimento das competencias nor-
mativas e de execución das comunidades autónomas. Así, 
establece as normas xerais aplicables tanto ás bolsas territo-
rializadas como a aquelas cuxa xestión lle corresponde ao 
Estado, os requisitos económicos e académicos para ser 
beneficiario e os principios e condicións de revogación e 
reintegro e incompatibilidade das bolsas e axudas estatais.

Non obstante, debido ao seu carácter cuantitativo, 
algúns dos referidos parámetros básicos deben ser obxecto 
de actualización periódica co fin de que non resulten des-
valorizados polo transcurso do tempo e se adapten ao 

importante crecemento desta partida orzamentaria. Para 
estes efectos, a disposición adicional primeira encomenda 
ao Goberno a determinación destes parámetros variables 
para cada curso académico, mediante un real decreto que 
se aprobará, logo de consulta ás comunidades autónomas, 
no primeiro trimestre do ano.

Por outra parte, conforme  a disposición adicional novena 
da Lei 24/2005, do 18 de novembro, de reforma para o 
impulso da produtividade, as bolsas e axudas ao estudo que 
se convoquen para seguir estudos regrados e para as que 
non se fixe un número determinado de persoas beneficiarias 
concederanse de forma directa ao alumnado tanto universi-
tario como non universitario. Dispón, así mesmo, a citada lei 
que a contía das referidas bolsas e axudas ao estudo se 
fixará en función dos custos que xere a educación para os 
estudantes, así como das circunstancias socioeconómicas 
da súa unidade familiar e que se concederán atendendo, 
cando proceda, ao aproveitamento académico e aos niveis 
de renda e patrimonio con que conte a unidade familiar. Por 
último, dispón que o seu réxime se establecerá por real 
decreto, que deberá contar con informe favorable do Minis-
terio de Economía e Facenda.

En cumprimento destes preceptos, este real decreto 
establece, para o curso académico 2008-2009, os pará-
metros económicos das bolsas e axudas ao estudo do 
Ministerio de Educación, Política Social e Deporte que se 
convocan sen un número determinado de persoas benefi-
ciarias, fixando as súas contías, así como os limiares de 
patrimonio e renda familiar por encima dos cales desapa-
rece o dereito á súa obtención.

De acordo coas previsións da sección 18 dos orzamen-
tos xerais do Estado para o ano 2008, aprobados por Lei 
51/2007, do 26 de decembro, as contías increméntanse, 
como termo medio, nun 6 por cento con relación ás do 
curso anterior e os limiares de renda familiar actualízanse 
tamén nun 13,5 por cento de media con relación aos vixen-
tes no curso 2007-2008.

Polo que se refire ás ensinanzas para as que se convo-
can bolsas sen un número predeterminado de beneficia-
rios, engádense ás de cursos anteriores as conducentes 
ao título de grao e as correspondentes aos programas de 
cualificación profesional inicial.

Este real decreto conta con informes favorables do 
Ministerio de Economía e Facenda e do Ministerio de 
Administracións Públicas. Foi, ademais, obxecto de 
ditame polo Consello Escolar do Estado e, na súa tramita-
ción, foron consultadas as comunidades autónomas.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Educa-
ción, Política Social e Deporte, de acordo co Consello de 
Estado, e logo de deliberación do Consello de Ministros 
na súa reunión do día 25 de abril de 2008,

D I S P O Ñ O :

CAPÍTULO I

Ensinanzas para as que se convocan bolsas
 e axudas ao estudo

Artigo 1. Ámbito de aplicación.

1. Para o curso académico 2008-2009 e, con cargo 
aos créditos 18.11.323 M 483.01 e 18.11.323M 485.00 dos 
orzamentos xerais do Estado, convocaranse bolsas sen 
número determinado de persoas beneficiarias para as 
seguintes ensinanzas:

1. Bacharelato.
2. Formación profesional de grao medio e de grao 

superior.
3. Ensinanzas artísticas profesionais.
4. Ensinanzas deportivas.


