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«1. Els qui a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
estiguin contractats en universitats públiques com a 
professors associats poden romandre en la seva 
mateixa situació d’acord amb la legislació que els 
era aplicable, fins a la finalització dels seus contrac-
tes actuals. No obstant això, aquests contractes 
poden ser renovats d’acord amb l’esmentada legis-
lació, sense que la seva permanència en aquesta 
situació es pugui prolongar més enllà del comença-
ment del curs acadèmic 2008-2009.

A partir d’aquest moment, només poden ser 
contractats en els termes que preveu aquesta Llei. 
No obstant això, en el cas dels professors associats 
que tinguin el títol de doctor, per ser contractats com 
a professor ajudant doctor no els és aplicable el que 
disposa l’article 50 sobre la desvinculació de la uni-
versitat contractant durant dos anys.».

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

Es faculta el ministre d’Educació i Ciència per dictar, 
en l’esfera de les seves atribucions, les disposicions que 
siguin necessàries per a l’aplicació del que disposa aquest 
Reial decret llei.

Disposició final segona. Caràcter bàsic.

Aquest Reial decret llei té caràcter bàsic i es dicta a 
l’empara de les competències que corresponen a l’Estat 
d’acord amb l’article 149.1.18a i 30a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència per dictar les bases del 
règim jurídic de les administracions públiques i el règim 
estatutari dels seus funcionaris i la regulació de les condi-
cions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadè-
mics i professionals i normes bàsiques per al desplega-
ment de l’article 27 de la Constitució, a fi de garantir el 
compliment de les obligacions dels poders públics en 
aquesta matèria.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de juny de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 9398 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 213/2004, 

de 6 de febrer, pel qual s’homologa el títol d’en-
ginyer de materials, de només segon cicle, 
obtingut després de la superació del pla d’estu-
dis conjunt de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Industrial de Barcelona de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i de la Facultat de Quí-
mica de la Universitat de Barcelona. («BOE» 135, 
de 7-6-2005.)

Havent observat un error en el Reial decret 213/2004, 
de 6 de febrer, pel qual s’homologa el títol d’enginyer de 
materials, de només segon cicle, obtingut després de la 
superació del pla d’estudis conjunt de l’Escola Tècnica  

Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya i de la Facultat de Quí-
mica de la Universitat de Barcelona, publicat en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» núm. 44, de 20 de febrer de 2004, i 
en el suplement en català número 6, d’1 de març de 2004,  
se’n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llen-
gua catalana:

En la pàgina 1438, segona columna, en l’article 3, on diu: 
«...la denominació que estableix el Reial decret 360/2003,
de 20 de març,...», ha de dir: «...la denominació que esta-
bleix el Reial decret 1678/1994, de 22 de juliol,...». 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 9608 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 2296/2004, 
de 10 de desembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment sobre mercats de comunicacions electròni-
ques, accés a les xarxes i numeració. («BOE» 137, 
de 9-6-2005.)

Havent observat errors en el Reial decret 2296/2004, 
de 10 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
mercats de comunicacions electròniques, accés a les xar-
xes i numeració, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 314, de 30 de desembre de 2004, i en el suple-
ment en català número 1, d’1 de gener de 2005, se’n fan 
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 323, primera columna, a l’annex I, apar-
tat 4, on diu: «…controlable per a l’usuari que forma part…», 
ha de dir: «…controlable per l’usuari que forma part…».

A la pàgina 323, primera i segona columnes, als apar-
tats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 de l’annex II, on diu: «operador 
dominant», ha de dir: «operador obligat».

A la pàgina 324, primera columna, a l’apartat II.1 de 
l’annex II, on diu: «…repartidors principals, concentradors 
punts de distribució distants…», ha de dir: «…repartidors 
principals, concentradors, punts de distribució distants…». 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 9609 ORDRE APA/1696/2005, de 3 de juny, per la qual 
es modifica l’Ordre APA/4088/2004, de 13 de 
desembre, per la qual es dicten disposicions per 
al desplegament del Reial decret llei 6/2004, de 
17 de setembre, pel qual s’adopten mesures 
urgents per reparar els danys causats pels incen-
dis i les inundacions esdevinguts a les comuni-
tats autònomes d’Aragó, Catalunya, Andalusia, la 
Rioja, Comunitat Foral de Navarra i Comunitat 
Valenciana. («BOE» 137, de 9-6-2005.)

La Llei 2/2005, de 15 de març, estableix mesures 
urgents per reparar els danys causats pels incendis i les 
inundacions esdevinguts a les comunitats autònomes 


