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MINISTERIO DA PRESIDENCIA

15550 REAL DECRETO 905/2001, do 27 de xullo,
polo que se modifica o Real decreto
1081/1989, do 28 de agosto, que regula o
recoñecemento de certificados, diplomas e
outros títulos, no sector da arquitectura, dos
Estados membros da Comunidade Económica
Europea, así como o exercicio efectivo do
dereito de establecemento e a libre prestación
de servicios. («BOE» 189, do 8-8-2001.)

O Real decreto 1081/1989, do 28 de agosto, incor-
pora ó ordenamento xurídico español a Directiva do Con-
sello 85/384/CEE, modificada polas Directivas
85/614/CEE, do 20 de decembro, e 86/17/CEE, do
27 de xaneiro, que regula o recoñecemento mutuo de
diplomas, certificados e outros títulos no sector da arqui-
tectura, e que inclúe medidas destinadas a facilita-lo exer-
cicio efectivo do dereito de establecemento e da libre
prestación de servicios, conforme o establecido no acta
relativa ás condicións de adhesión do Reino de España
ás Comunidades Europeas.

O Real decreto 314/1996, do 23 de febreiro, modi-
ficou o antes citado Real decreto para efectos de adap-
tación á Directiva do Consello 90/658/CEE, do 4 de
decembro, relativa ó recoñecemento de títulos outor-
gados pola antiga República Democrática Alemana, así
como a esixencias derivadas do dereito de establece-
mento e a libre prestación de servicios, e do Acordo
sobre o espacio económico europeo.

Resulta agora necesario, en relación co disposto no
artigo 228 do Tratado Constitutivo da Comunidade Euro-
pea e da sentencia do Tribunal de Xustiza das Comu-
nidades Europeas do 23 de novembro de 2000, aco-
modar totalmente o Real decreto 1081/1989 ás esixen-
cias derivadas do ordenamento xurídico comunitario.

Na súa virtude, logo do informe do Consello Superior
dos Colexios de Arquitectos de España, por proposta
dos ministros de Fomento e de Educación, Cultura e
Deporte, de acordo co Consello de Estado e logo de
deliberación do Consello de Ministros na súa reunión
do día 27 de xullo de 2001,

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modif icación do Real decreto
1081/1989, do 28 de agosto.

O artigo 10 do Real decreto 1081/1989, do 28 de
agosto, polo que se regula o recoñecemento de cer-
tificados, diplomas e outros títulos no sector da arqui-
tectura, dos Estados membros da Comunidade Econó-
mica Europea, así como o exercicio efectivo do dereito
de establecemento e a libre prestación de servicios, que-
da redactado da forma seguinte:

«Artigo 10.

En virtude da súa colexiación, os titulados ós
que se refire este real decreto gozarán dos mesmos
dereitos e asumirán idénticas obrigas cós arquitec-
tos colexiados españois. En particular, no que se
refire ós procedementos disciplinarios e ás san-
cións correspondentes, son de aplicación os esta-
tutos dos colexios de arquitectos e as normas deon-
tolóxicas de actuación profesional emanadas do
seu Consello Superior.»

Disposición derrogatoria única. Derrogación norma-
tiva.

Quedan derrogadas cantas disposicións, de igual ou
inferior rango, se opoñan ó disposto neste real decreto.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca o 27 de xullo de 2001.

JUAN CARLOS R.

O ministro da Presidencia,

JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ


