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CAP DE L’ESTAT

15548 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 13/2000, de
28 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2001. («BOE» 189, de
8-8-2001.)

Havent observat errades al text de la Llei 13/2000,
de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2001, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 312, de 29 de desembre de 2000, i en el suple-
ment en català número 2, de 25 de gener de 2001,
es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 148, segona columna, article 39, apartat
quatre, setena línia, on diu: «... (426,35 euros)...», ha
de dir: «... (4.426,35 euros)...».

A la pàgina 150, primera columna, article 42, apartat
tres, segona línia, on diu: «....d’aquest títol I...», ha de
dir: «... d’aquest títol....».

A la pàgina 151, segona columna, article 45, apartat
tres, quadre de «Complements per a mínims», «Pensió
de jubilació o retir sense cònjuge a càrrec», on diu:
«874.270 pessetes/any», ha de dir: «874.370 pesse-
tes/any».

A la pàgina 160, primera columna, article 66, apartat
1.5.1, «Servei mòbil aeronàutic», en el coeficient C5 del
Codi de modalitat 1512, on diu: «0,85», ha de dir: «0,1».

A la pàgina 161, segona columna, en el mateix article
66.1, l’apartat 2.2.3 i l’apartat 2.2.4 tenen el mateix
títol. Per tant, on diu: «2.2.3 Servei fix punt a multi-
punt/reserves de banda a tot el territori nacional», ha
de dir: «2.2.3 Servei fix punt a multipunt/freqüència
exclusiva/qualsevol zona/servei públic».

A la pàgina 171, segona columna, article 81, expli-
cació de la variable IEirpfi (1996), dotzena línia, on diu:
«... respecte al de l’any 2000...», ha de dir: «... respecte
al de l’any 2001...».

A la pàgina 180, segona columna, disposició addi-
cional vintena.U, «Activitats i programes prioritaris de
mecenatge i altres incentius d’interès general», on diu:
«... a l’annex 7 d’aquesta Llei...», ha de dir: «... a l’annex
VII de la Llei esmentada...».

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

15550 REIAL DECRET 905/2001, de 27 de juliol,
pel qual es modifica el Reial decret
1081/1989, de 28 d’agost, que regula el
reconeixement de certificats, diplomes i altres
títols, en el sector de l’arquitectura, dels estats
membres de la Comunitat Econòmica Euro-
pea, així com l’exercici efectiu del dret d’es-
tabliment i la prestació lliure de serveis.
(«BOE» 189, de 8-8-2001.)

El Reial decret 1081/1989, de 28 d’agost, incorpora
a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva del
Consell 85/384/CEE, modificada per les directives
85/614/CEE, de 20 de desembre, i 86/17/CEE, de 27
de gener, que regula el reconeixement mutu de diplomes,
certificats i altres títols en el sector de l’arquitectura,
i que inclou mesures destinades a facilitar l’exercici efec-
tiu del dret d’establiment i de la prestació lliure de serveis,

de conformitat amb el que estableix l’acta relativa a les
condicions d’adhesió del Regne d’Espanya a les Comu-
nitats Europees.

Pel Reial decret 314/1996, de 23 de febrer, es va
modificar el Reial decret damunt dit a efectes d’adaptació
a la Directiva del Consell 90/658/CEE, de 4 de desem-
bre, relativa al reconeixement de títols atorgats per l’an-
tiga República Democràtica Alemanya, així com a exi-
gències derivades del dret d’establiment i la prestació
lliure de serveis, i de l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu.

Ara és necessari, en relació amb el que disposa l’ar-
ticle 228 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea
i de la sentència del Tribunal de Justícia de les Comu-
nitats Europees de 23 de novembre de 2000, acomodar
totalment el Reial decret 1081/1989 a les exigències
derivades de l’ordenament jurídic comunitari.

En virtut d’això, amb l’informe previ del Consell Supe-
rior dels Co�egis d’Arquitectes d’Espanya, a proposta
dels ministres de Foment i d’Educació, Cultura i Esport,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 27 de juliol
de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1081/1989,
de 28 d’agost.

L’article 10 del Reial decret 1081/1989, de 28 d’a-
gost, pel qual es regula el reconeixement de certificats,
diplomes i altres títols, en el sector de l’arquitectura,
dels estats membres de la Comunitat Econòmica Euro-
pea, així com l’exercici efectiu del dret d’establiment i
la prestació lliure de serveis, queda redactat de la manera
següent:

«Article 10.

En virtut de la seva co�egiació, els titulats als
quals es refereix aquest Reial decret gaudeixen dels
mateixos drets i assumeixen obligacions idèntiques
que els arquitectes co�egiats espanyols. En par-
ticular, quant als procediments disciplinaris i a les
sancions corresponents, els són aplicables els esta-
tuts dels co�egis d’arquitectes i les normes deon-
tològiques d’actuació professional que emanen del
consell superior dels mateixos co�egis.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions, del mateix
rang o inferior, que s’oposin al que disposa aquest Reial
decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Palma de Mallorca, 27 de juliol de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,

JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ


