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pel fet d’incomplir el requisit de trobar-se a Espanya
abans de l’1 de juny de 1999.

2. Amb caràcter excepcional, es pot requerir a l’in-
teressat l’aportació de la documentació que sigui impres-
cindible per verificar el compliment dels requisits que
preveu l’article 1.

3. Si s’acredita que es compleixen els requisits que
preveu l’article 1 d’aquest Reial decret, s’ha de procedir
a la revocació de la resolució desestimatòria dictada d’a-
cord amb el Reial decret 239/2000, de conformitat amb
el que preveu l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, en la
redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener,
i procedir a dictar una nova resolució per la qual es
concedeixi el permís de treball i residència, el permís
de residència o la targeta de residència en règim comu-
nitari.

4. Els expedients que estiguin en tràmit en la data
d’entrada en vigor d’aquest Reial decret en els quals
estigui acreditat el compliment dels requisits que esta-
bleix el Reial decret 239/2000, llevat del de trobar-se
a Espanya abans de l’1 de juny de 1999, han de ser
resolts favorablement d’acord amb el que estableix
aquest Reial decret.

5. En els supòsits inclosos en aquest article en què
una resolució denegatòria hagi estat prèviament objecte
de recurs per l’interessat, en lloc de procedir a la seva
revocació, s’ha de resoldre favorablement el recurs admi-
nistratiu interposat.

Article 3. Termini de reexamen.

Les so�icituds denegades a què es refereix aquest
Reial decret han de ser reexaminades en el termini més
breu possible, en nom dels principis de seguretat jurídica
i eficàcia administrativa, i el procés ha de concloure,
com a màxim, dins dels tres mesos a partir de la data
d’entrada en vigor d’aquest.

Article 4. Seguiment del procés.

La Comissió Interministerial d’Estrangeria ha de coor-
dinar el seguiment de les actuacions relatives al procés,
disposar la dotació necessària de mitjans als òrgans
administratius de tramitació i dur a terme les actuacions
pertinents per poder obtenir informació puntual estadís-
tica sobre el procés.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Els titulars dels òrgans competents dels ministeris
afectats han d’adoptar les mesures i dictar les instruc-
cions necessàries per a l’execució i el desplegament d’a-
quest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de deu dies
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 16 de febrer de 2001.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern

i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERI DE FOMENT

3492 REIAL DECRET 114/2001, de 9 de febrer, pel
qual es modifica el Reglament general de carre-
teres aprovat pel Reial decret 1812/1994, de
2 de setembre. («BOE» 45, de 21-2-2001.)

El Reial decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures
urgents d’intensificació de la competència de mercats
de béns i serveis, estableix una sèrie de mesures per
al foment de la liberalització dels mercats energètics i,
entre altres, el d’hidrocarburs líquids, per tal d’afavorir
la competència mitjançant l’augment dels punts de dis-
tribució i venda d’aquests productes.

Pel que fa a les estacions de subministrament de
promoció privada situades en les carreteres de la xarxa
estatal, actualment no hi ha cap tipus de restriccions
a l’establiment lliure per raó de distàncies mínimes que
s’hagin de complir entre insta�acions contigües, des que
es va produir l’extinció de l’antic monopoli de petrolis
i es va dur a terme l’oportú procés de liberalització del
sector. No obstant això, i pel que fa a àrees de servei,
el Reglament general de carreteres, aprovat pel Reial
decret 1812/1994, de 2 de setembre, en l’article 58,
estableix determinades distàncies mínimes entre aquests
elements funcionals de la carretera, que habitualment
inclouen insta�acions de subministrament de carburants,
i que sembla oportú revisar, en coherència amb els pro-
pòsits enunciats a l’exposició de motius del Reial decret
llei 6/2000, de 23 de juny.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Foment,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 9 de febrer
de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament general de
carreteres aprovat pel Reial decret 1812/1994, de
2 de setembre.

L’article 58 del Reglament general de carreteres que-
da redactat de la manera següent:

«Article 58. Distàncies.

No hi ha cap limitació de distàncies entre àrees
de servei de carreteres, imposada per raons dife-
rents de les que derivin de consideracions de segu-
retat viària o de l’explotació correcta de la carre-
tera.»

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Es faculta el ministre de Foment per dictar les dis-
posicions necessàries per a l’aplicació i el desplegament
d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de febrer de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Foment,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ


