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visto pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de 
universidades, o que xustifica o uso deste mecanismo 
normativo excepcional constitucionalmente previsto.

Na súa virtude, en uso da autorización contida no 
artigo 86 da Constitución, por proposta da ministra de 
Educación e Ciencia e logo de deliberación do Consello de 
Ministros na súa reunión do día 3 de xuño de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación da Lei orgánica 6/2001, do 21 
de decembro, de universidades.

O punto 1 da disposición transitoria quinta da Lei 
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, 
modifícase nos seguintes termos:

«1. Os que á entrada en vigor desta lei se 
encontren contratados en universidades públicas 
como profesores asociados poderán permanecer na 
súa mesma situación consonte a lexislación que lles 
viña sendo aplicable, ata a finalización dos seus 
actuais contratos. Non obstante, os devanditos con-
tratos poderán ser renovados conforme a devandita 
lexislación, sen que a súa permanencia nesta situa-
ción se poida prolongar alén do comezo do curso 
académico 2008-2009.

A partir dese momento, só poderán ser contrata-
dos nos termos previstos nesta lei. Non obstante, no 
caso dos profesores asociados que estean en pose-
sión do título de doutor, para seren contratados 
como profesores axudantes doutores non lles resul-
tará aplicable o disposto no artigo 50 sobre a desvin-
culación da universidade contratante durante dous 
anos.».

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento 
regulamentario.

Facúltase o ministro de Educación e Ciencia para ditar, 
na esfera das súas atribucións, cantas disposicións sexan 
necesarias para a aplicación do disposto neste real 
decreto lei.

Disposición derradeira segunda. Carácter básico.

Este real decreto lei ten carácter básico e dítase ao 
abeiro das competencias que lle corresponden ao Estado 
consonte o artigo 149.1.18.ª e 30.ª da Constitución, que lle 
atribúe ao Estado a competencia para ditar as bases do 
réxime xurídico das administracións públicas e o réxime 
estatutario dos seus funcionarios e a regulación das con-
dicións de obtención, expedición e homologación de títu-
los académicos e profesionais e normas básicas para o 
desenvolvemento do artigo 27 da Constitución, co fin de 
garantir o cumprimento das obrigas dos poderes públicos 
nesta materia.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

O presente real decreto lei entrará en vigor o día 
seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid o 6 de xuño de 2005.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 9608 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 
2296/2004, do 10 de decembro, polo que se 
aproba o Regulamento sobre mercados de 
comunicacións electrónicas, acceso ás redes e 
numeración. («BOE» 137, do 9-6-2005.)

Advertidos erros no Real decreto 2296/2004, do 10 de 
decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre mer-
cados de comunicacións electrónicas, acceso ás redes e 
numeración, publicado no «Boletín Oficial del Estado», 
suplemento en lingua galega número 1, do 1 de xaneiro de 
2005, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 241, primeira columna, no artigo 34, pará-
grafo segundo, onde di: «…os plans nacionais numera-
ción…», debe dicir: «…os plans nacionais de numera-
ción…».

Na páxina 246, segunda columna, nos números 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 9 e 10 do anexo II, onde di: «operador dominante», 
debe dicir: «operador obrigado».

Na páxina 247, primeira columna, no punto I.2 do 
anexo II, onde di: «2. Situación, número e dispoñibilidade 
de bucles rango de numeración…», debe dicir: «2. Situa-
ción, número e dispoñibilidade de bucles, rango de 
numeración…».

Na páxina 247, primeira columna, no punto II.1 do 
anexo II, onde di: «…repartidores principais, concentrado-
res puntos de distribución distantes…», debe dicir: «…
repartidores principais, concentradores, puntos de distri-
bución distantes…». 

MINISTERIO
 DE EDUCACIÓN E CIENCIA

 9714 ORDE ECI/1712/2005, do 2 de xuño, pola que se 
modifica a Orde ECI/3686/2004, do 3 de novem-
bro, pola que se ditan normas para a aplicación 
do Real decreto 285/2004, do 20 de febreiro, 
polo que se regulan as condicións de homolo-
gación e validación de títulos estranxeiros de 
educación superior. («BOE» 138, do 10-6-2005.)

Polo Real decreto 285/2004, do 20 de febreiro, foron 
reguladas as condicións de homologación e validación de 
títulos e estudos estranxeiros de educación superior. De 
acordo coa súa disposición derradeira cuarta, esta norma 
debería ter entrado en vigor aos seis meses da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado», efectuada o día 4 
de marzo de 2004.

Porén, antes de que finalizase ese período de «vaca-
tio», publicouse o Real decreto 1830/2004, do 27 de 
agosto, polo que se estableceu un novo prazo para a 
entrada en vigor de determinados artigos do Real decreto 
285/2004, referidos a dous aspectos: o procedemento de 
homologación a graos académicos, regulado nos artigos 
1.b), 3.b), 18, 19, 20 e 21 do Real decreto 285/2004, e a 
constitución dos comités técnicos a que se referían os 
seus artigos 10, 11, 12 e 13.b).

Por tanto, o 5 de setembro de 2004 entrou en vigor o 
Real decreto 285/2004, excepto nos dous aspectos sinala-
dos, que non o debían facer ata o 1 de marzo de 2005.


