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b) Es respecten sense interrupció durant l’esmentat 
període les condicions que preveu l’apartat D.2.

c) En finalitzar el segon any, una prova practicada, 
d’acord amb l’annex III, als animals de més de sis mesos 
dóna resultat negatiu.

ANNEX II
I. (1)

a) Febre aftosa.
b) Brucel·losi (B. melitensis).
c) Epididimitis contagiosa del moltó (B. ovis).
d) Carboncle bacteridià.
e) Ràbia.

II.
a) Agalàxia contagiosa.
b) Paratuberculosi.
c) Limfadenitis caseosa.
d) Adenomatosi pulmonar.
e) Maedi-visna.
f) Artritis/encefalitis viral caprina.

ANNEX III

Proves per a la detecció de la brucel·losi
(B. melitensis)

La detecció de la brucel·losi (B. melitensis) s’efectua 
per mitjà de la prova «rosa de Bengala» o per mitjà de la 
prova de «fixació del complement» que es descriu a con-
tinuació o per qualsevol altre mètode reconegut d’acord 
amb el procediment comunitari previst.

1. «Rosa de Bengala».
La prova «rosa de Bengala» pot ser utilitzada com a 

prova de serodiagnòstic en les explotacions d’animals de 
les espècies ovina o cabruna amb la finalitat de concedir-
los el títol d’explotació oficialment indemne o indemne de 
brucel·losi.

En cas d’utilitzar per a la detecció de brucel·losi (B. meli-
tensis) la prova de «rosa de Bengala» i obtenir més d’un 
cinc per cent dels animals de l’explotació amb reacció posi-
tiva, s’efectua un control complementari de cada animal de 
l’explotació mitjançant una prova de fixació del complement.

2. «Fixació del complement».
La prova de «fixació del complement» queda reser-

vada per a les proves efectuades individualment als ani-
mals. La prova de «fixació del complement» pot ser utilit-
zada en les explotacions d’animals de les espècies ovina o 
cabruna amb la finalitat de concedir-los el títol d’explotació 
oficialment indemne o indemne de brucel·losi.

Per a la prova de «fixació del complement», es con-
sidera positiu el sèrum que contingui com a mínim 20 
unitats ICFT per ml.

El sèrum de treball (de control diari) s’ha d’escampar 
en relació amb el sèrum estàndard i conformar-se sèrum 
estàndard internacional «antibrucella abortus» preparat 
pel laboratori veterinari central de Weybridge, Regne 
Unit.

Els antígens utilitzats han de ser autoritzats pel labo-
ratori nacional de referència i estandarditzats amb relació 
al segon sèrum estàndard internacional «antibrucella 
abortus».

ANNEX IV

Prova oficial de detecció de l’epididimitis
contagiosa del moltó (B. ovis)

Prova de «fixació del complement».
L’antigen específic utilitzat ha de ser autoritzat pel 

laboratori nacional de referència i ha de ser estandarditzat 

en relació amb el sèrum estàndard internacional «antibru-
cella ovis».

El sèrum de treball (de control diari) s’ha de graduar 
en relació amb el sèrum estàndard internacional «anti-
brucella ovis» preparat pel laboratori veterinari central de 
Weybridge, Surrey, Regne Unit.

Es considera positiu el sèrum que contingui com a 
mínim 50 unitats internacionals per ml.

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 17006 REIAL DECRET 1936/2004, de 27 de setembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 631/1993, de 
3 de maig, pel qual es regula el Pla nacional de 
formació i inserció professional. («BOE» 238, 
de 2-10-2004.)

El Reial decret 631/1993, de 3 de maig, pel qual s’aprova 
el Pla nacional de formació i inserció professional, esta-
bleix en l’article 17 les comeses dels centres nacionals 
de formació professional ocupacional, especialitzats per 
famílies professionals, i publica en l’annex la relació dels 
centres. Des d’aquesta data, els centres nacionals han dut 
a terme una tasca fonamental en el desenvolupament de 
la formació professional ocupacional a Espanya.

Amb tot, la contínua evolució del mercat de treball a 
Espanya i els canvis produïts en l’àmbit de la formació 
professional ocupacional mateixa fan necessari actua-
litzar la relació de centres nacionals a fi d’ajustar-la a 
les necessitats actuals de funcionament de la xarxa de 
centres esmentada, tant pel que fa a la seva distribució 
espacial com pel que fa a les àrees formatives de les quals 
s’han d’ocupar.

En aquest sentit s’han produït les actuacions prèvies 
següents:

a) El Reial decret 311/2001, de 23 de març, sobre 
ampliació dels mitjans traspassats a la Comunitat Foral 
de Navarra pel Reial decret 1319/1997, d’1 d’agost, en 
matèria de gestió de la formació professional ocupacio-
nal, i pel Reial decret 811/1999, de 14 de maig, de la gestió 
realitzada per l’Institut Nacional d’Ocupació, en l’àmbit 
del treball, l’ocupació i la formació, va aprovar l’Acord de 
la Junta de Transferències, de 22 de febrer de 2001, sobre 
ampliació dels mitjans traspassats a aquesta Comunitat 
Foral, i l’apartat 2 de l’annex recull la transferència de 900 
milions de pessetes (5.409.109,11 euros), per finançar la 
construcció i dotació d’un centre que s’hauria de qualifi-
car de centre nacional de formació professional ocupacio-
nal, amb càrrec al crèdit del capítol VII, autoritzat a l’efecte 
en l’estat de despeses del pressupost de l’Institut Nacio-
nal d’Ocupació per la Llei 13/2000, de 28 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2001.

Mitjançant un acord entre el Ministeri de Treball i Afers 
Socials i la Conselleria d’Indústria, Comerç, Turisme i Tre-
ball del Govern de Navarra, es va convenir la creació del 
Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional 
d’Energies Renovables, d’Imárcoain, a Navarra.

L’acord esmentat es va recollir en les reunions de 15 
de febrer de 2001 i 19 de novembre de 2001 de la Comis-
sió de Coordinació i Seguiment, creada mitjançant el 
Reial decret 811/1999, de 14 de maig, pel qual es va pro-
duir el traspàs a la Comunitat Foral de Navarra de la ges-
tió realitzada per l’Institut Nacional d’Ocupació, en l’àmbit 
del treball, l’ocupació i la formació, i així consta recollit (1) Malalties de declaració obligatòria.
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en les actes de la mateixa data corresponents a les dites 
reunions de la comissió.

b) En el Reial decret 646/2002, de 5 de juliol, sobre 
traspàs a la Comunitat Autònoma d’Aragó de la gestió rea-
litzada per l’Institut Nacional d’Ocupació, en l’àmbit del tre-
ball, l’ocupació i la formació, en l’apartat 4.G) de l’annex, es 
transfereix a la Comunitat Autònoma d’Aragó la quantitat 
de 5.409.109,11 euros, per al finançament i equipament del 
Centre Nacional de Saragossa, que es qualifica de centre 
nacional de formació professional ocupacional, dedicat a 
l’activitat de noves tecnologies i informació i manifesta-
cions artístiques.

c) Respecte a la Comunitat Autònoma de Galícia, la 
Comissió de Coordinació i Seguiment, en la reunió de 9 de 
maig de 2000, de conformitat amb el que estableix l’apartat 
B).3, paràgraf final, de l’annex del Reial decret 1375/1997, de 
29 d’agost, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de Galí-
cia de la gestió realitzada per l’Institut Nacional d’Ocupació, 
en l’àmbit de treball, l’ocupació i la formació, i en la clàu-
sula novena del Conveni de col·laboració del Ministeri de 
Treball i Afers Socials i la Junta de Galícia, en matèria de 
centres nacionals de formació ocupacional, va acordar pro-
posar la desqualificació del centre de Coya-Vigo, especia-
litzat en l’àrea formativa de pesca i aqüicultura, així com la 
desqualificació de l’àrea formativa de ramaderia del centre 
de Santiago de Compostel·la, especialitzat en les àrees for-
matives de ramaderia i forestal.

d) Així mateix, es va acordar proposar les qualifica-
cions de centres nacionals de formació ocupacional de 
l’Institut Politècnic Maritimopesquer de l’Atlàntic, situat 
a Vigo, a l’àrea formativa de pesca; de l’Institut Gallec de 
Formació, situat a l’illa d’Arousa, especialitzat en l’àrea 
formativa d’aqüicultura, i del Centre de Formació Ocupa-
cional d’Explotació Forestal i de la Fusta, de Santiago de 
Compostel·la, especialitzat en l’àrea formativa forestal.

e) Finalment, es corregeixen alguns errors de deno-
minació que apareixien en el Reial decret 631/1993, de 
3 de maig, que afecten la Comunitat Autònoma de les 
Canàries.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives i les comunitats autònomes afectades.

En virtut d’això, a proposta del Ministeri de Treball i 
Afers Socials, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 
24 de setembre de 2004,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 631/1993, de 3 
de maig, pel qual es regula el Pla nacional de formació 
i inserció professional.

L’annex del Reial decret 631/1993, de 3 de maig, pel 
qual es regula el Pla nacional de formació i inserció pro-
fessional, queda redactat en els termes següents:

«ANNEX

Relació de centres nacionals de formació
 professional ocupacional 

Província Centre nacional Àrea formativa

Alacant/Ali-
cante.

Alacant. Serveis a les empre-
ses: assegurances 
i finances.

Almeria. Almeria. Agrària: horticultura.

Astúries. Oviedo. Indústria pesant i 
c o n s t r u c c i o n s 
metàl·liques.

Astúries. Sama de Lan-
greo.

Mineria i primeres 
transformacions.

Badajoz. Don Benito. Agrària: conreus 
extensius i fruti-
cultura.

Barcelona. L’Hospitalet de 
Llobregat.

Indústries tèxtils i pell 
i cuir. Indústries 
gràfiques. Serveis 
a les empreses: 
disseny.

Barcelona. Sant Feliu de Llo-
bregat.

Indústries de fabri-
cació d’equips 
mecànics, elèctrics 
i electrònics.

Ciudad Real. Ciudad Real. Artesania. Indústries 
alimentàries: eno-
logia.

Coruña, A. Santiago de 
Compostel·la.

Forestal.

G u a d a l a -
jara.

Guadalajara. Producció, transfor-
mació i distribució 
d’energia i aigua.

Guipúscoa. Lasarte-Oria. Transport i comuni-
cacions: transport 
terrestre. Serveis 
a les empreses: 
control de qualitat 
industrial.

Osca. Osca. Serveis a la comuni-
tat i personals.

Madrid. Getafe. Centre Experimental 
en Tecnologies 
Avançades. Ser-
veis a les empre-
ses: informàtica.

Madrid. Moratalaz. Muntatge i instal·lació: 
fred i climatització.

Madrid. Santamarca. Informació i manifes-
tacions artístiques. 
Sanitat. Comerç: 
idiomes.

Madrid. Paracuellos del 
Jarama.

Edificació i obres 
públiques. Indús-
tries manufacture-
res diverses.

Madrid. Leganés. Muntatge i instal·lació: 
mecànica de fluids.

Màlaga. Marbella. Turisme i hostaleria.

Múrcia. Cartagena. Indústries químiques. 
Serveis a les empre-
ses: control de qua-
litat.

Navarra. Imárcoain. Energies renovables.
Palmas, Las. Las Palmas de 

Gran Canària.
Transports i comuni-

cacions: transport 
aeri i marítim.

Pontevedra. Vigo. Pesca.
Pontevedra. Illa d’Arousa. Aqüicultura.
Salamanca. Salamanca. Indústries alimentàries.

Santa Cruz de 
Tenerife.

Los Realejos. Agrària: jardineria i 
ornamentals.

Segòvia. El Espinar. Docència i investigació.

Província Centre nacional Àrea formativa
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Sevilla. Sevilla. Administració i ofici-
nes. Comerç.

V a l è n c i a /
Valencia.

Paterna. Indústries de la fusta 
i el suro.

Valladolid. Valladolid. Automoció.
Biscaia. Sestao. Manteniment i repa-

ració.
Saragossa. Saragossa Noves tecnologies. 

Informació i mani-
festacions artísti-
ques.»

Província Centre nacional Àrea formativa

 Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 

publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 27 de setembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

 El ministre de Treball i Afers Socials,
JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 17007 REIAL DECRET 1974/2004, d’1 d’octubre, pel 
qual s’estableixen ajudes als operadors del 
sector lacti per a l’adquisició de determinats 
béns d’equip. («BOE» 238, de 2-10-2004.)

El Reial decret 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es 
regulen la identificació i el registre dels agents, els establi-
ments i els contenidors que intervenen en el sector lacti, 
i el registre dels moviments de la llet, estableix la posada 
en pràctica d’una sèrie de mesures amb la finalitat de 
garantir la traçabilitat de la llet.

El Reial decret esmentat recull una sèrie de noves 
obligacions per als operadors del sector que van des de la 
inscripció en el Registre general d’agents del sector lacti 
i la identificació dels contenidors fins al manteniment de 
registres actualitzats dels moviments associats a les cis-
ternes, entre altres. 

Aquestes noves exigències poden suposar un incre-
ment dels costos que han de suportar els operadors, 
i en determinats casos és necessari atendre una sèrie 
d’inversions per poder complir el que preveu el Reial 
decret 217/2004, de 6 de febrer.

Amb aquest Reial decret s’estableixen ajudes per als 
operadors que adquireixin terminals portàtils per a la 
captura de dades relacionades amb els moviments de 
la llet i impressores portàtils per a l’emissió dels rebuts 
que han de ser lliurats als productors en el moment de 
recollir la llet. Les ajudes consisteixen en una quantitat a 
tant alçat amb un màxim de 850 euros. Són beneficiaris 
d’aquestes ajudes els operadors del sector lacti segons la 
definició que conté l’article 2 del Reial decret 217/2004, de 
6 de febrer, és a dir, les persones físiques o jurídiques que 
posseeixin llet, vinculada o no a un centre de recollida o 
transformació, amb exclusió dels productors. Aquestes 

inversions, per la seva naturalesa, no condueixen a un 
increment de la capacitat productiva. 

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
finançar amb càrrec als seus pressupostos les ajudes que 
preveu aquest Reial decret, i en les resolucions de con-
cessió de l’ajuda s’ha de fer constar que els fons són pro-
cedents dels pressupostos generals de l’Estat. Els òrgans 
competents de les comunitats autònomes han de tramitar 
les sol·licituds i resoldre la concessió o denegació de la 
subvenció, i, si s’escau, n’han d’abonar el pagament. 

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb les Direc-
trius comunitàries sobre ajudes estatals al sector agrari 
(2000/C 28/02), publicades en el «Diari Oficial de les 
Comunitats Europees» d’1 de febrer de 2000, i, espe-
cialment, amb el seu apartat 13.2, que indica en l’últim 
paràgraf que les ajudes d’inversió necessàries per millo-
rar les instal·lacions de producció, incloses les inversions 
necessàries per gestionar el sistema de documentació i 
efectuar controls del procés i dels productes, només es 
poden concedir d’acord amb el que estableixen els apar-
tats 4.1 i 4.2, segons que correspongui.

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb el que 
preveu la disposició addicional primera del Reial decret 
217/2004, de 6 de febrer, que estableix que, en funció de 
les disponibilitats pressupostàries per a cada exercici, el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot participar 
en el finançament de l’adequació dels sistemes informà-
tics dels operadors per al compliment del que disposa el 
Reial decret esmentat.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes i les organitzacions 
i associacions o entitats representatives dels sectors 
afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 1 d’octubre de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular una línia 
d’ajuda per facilitar el compliment del Reial decret 217/2004, 
de 6 de febrer, pel qual es regulen la identificació i el registre 
dels agents, els establiments i els contenidors que interve-
nen en el sector lacti, i el registre dels moviments de la llet, 
per part dels operadors del sector, tal com es defineixen a 
l’article 2 del Reial decret esmentat.

Article 2. Descripció de les ajudes.

1. Les ajudes consisteixen en un pagament únic que 
s’ha d’abonar als beneficiaris que realitzin i justifiquin les 
inversions subvencionables. El procediment de concessió 
de les ajudes s’ha de tramitar en règim de concurrència 
competitiva.

2. Es considera inversió subvencionable l’adquisició 
dels terminals per a la captura de dades i de les impresso-
res, necessaris per complir les exigències que preveuen els 
apartats 2, 3 i 4 de l’article 7 del Reial decret 217/2004, de 6 
de febrer. En els dos casos, els terminals i les impressores 
poden ser portàtils o poden estar instal·lats en les cisternes 
de recollida. A més, també en els dos casos, han de com-
plir les característiques tècniques que preveu l’annex II. 

3. Només són subvencionables les inversions realit-
zades fins al 30 d’abril de 2005. 


