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ou caprina co fin de lles conceder o título de explotación
oficialmente indemne ou indemne de brucelose.
Para a proba de «fixación do complemento», considerarase positivo o soro que conteña como mínimo 20 unidades ICFT por ml.
O soro de traballo (de control diario) deberá esparexerse en relación co soro estándar e conformarse soro
estándar internacional «antibrucella abortus» preparado
polo laboratorio veterinario central de Weybridge, Reino
Unido.
Os antíxenos utilizados deberán ser autorizados polo
laboratorio nacional de referencia e estandarizados con
relación ao segundo soro estándar internacional «antibrucella abortus».
ANEXO IV
Proba oficial de detección da epididimite
contaxiosa do carneiro (B. ovis)
Proba de «fixación do complemento».
O antíxeno específico utilizado deberá estar autorizado polo laboratorio nacional de referencia e estandarizado en relación co soro estándar internacional «antibrucella ovis».
O soro de traballo (de control diario) deberá graduarse
en relación co soro estándar internacional «antibrucella
ovis» preparado polo laboratorio veterinario central de
Weybridge, Surrey, Reino Unido.
Considerarase positivo o soro que conteña como
mínimo 50 unidades internacionais por ml.
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REAL DECRETO 1936/2004, do 27 de setembro,
polo que se modifica o Real decreto 631/1993,
do 3 de maio, polo que se regula o Plan nacional de formación e inserción profesional.
(«BOE» 238, do 2-10-2004.)

O Real decreto 631/1993, do 3 de maio, polo que se
aproba o Plan nacional de formación e inserción profesional, establece no seu artigo 17 os cometidos dos centros
nacionais de formación profesional ocupacional, especializados por familias profesionais, e publica no seu anexo
a relación de tales centros. Desde esa data, os centros
nacionais desenvolveron un labor fundamental no desenvolvemento da formación profesional ocupacional en
España.
Con todo, a continua evolución do mercado de traballo en España e os cambios producidos no ámbito da
propia formación profesional ocupacional fan necesario
actualizar a relación de centros nacionais co fin de axustala ás necesidades actuais de funcionamento da dita
rede de centros, tanto no relativo á súa distribución espacial como no que respecta ás áreas formativas de que
deben ocuparse.
Neste sentido producíronse as seguintes actuacións
previas:
a) O Real decreto 311/2001, do 23 de marzo, sobre
ampliación dos medios traspasados á Comunidade Foral
de Navarra polo Real decreto 1319/1997, do 1 de agosto,
en materia de xestión da formación profesional ocupacional, e polo Real decreto 811/1999, do 14 de maio, da xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego, no
ámbito do traballo, o emprego e a formación, aprobou o
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Acordo da Xunta de Transferencias, do 22 de febreiro de
2001, sobre ampliación dos medios traspasados a esta
comunidade foral, recolléndose no punto 2 do seu anexo
a transferencia de 900 millóns de pesetas (5.409.109,11
euros), para financiar a construción e dotación dun centro
que se debería cualificar como centro nacional de formación profesional ocupacional, con cargo ao crédito do
capítulo VII, autorizado para o efecto no estado de gastos
do orzamento do Instituto Nacional de Emprego pola Lei
13/2000, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do
Estado para o ano 2001.
Mediante acordo entre o Ministerio de Traballo e
Asuntos Sociais e a Consellería de Industria, Comercio,
Turismo e Traballo do Goberno de Navarra, conveuse a
creación do Centro Nacional de Formación Profesional
Ocupacional de Enerxías Renovables, do Imárcoain, en
Navarra.
O dito acordo foi recollido nas reunións do 15 de febreiro
de 2001 e 19 de novembro de 2001 da Comisión de Coordinación e Seguimento, creada mediante o Real decreto 811/1999,
do 14 de maio, polo que se produciu o traspaso á Comunidade Foral de Navarra da xestión realizada polo Instituto
Nacional de Emprego, no ámbito do traballo, o emprego e a
formación, e así consta recollido nas actas de igual data
correspondentes ás ditas reunións da comisión.
b) No Real decreto 646/2002, do 5 de xullo, sobre
traspaso á Comunidade Autónoma de Aragón da xestión
realizada polo Instituto Nacional de Emprego, no ámbito
do traballo, o emprego e a formación, no punto 4.G) do
anexo, transfíreselle á Comunidade Autónoma de Aragón
a cantidade de 5.409.109,11 euros, para o financiamento e
equipamento do Centro Nacional de Zaragoza, que se
cualificará como centro nacional de formación profesional ocupacional, dedicado á actividade de novas tecnoloxías e información e manifestacións artísticas.
c) Respecto á Comunidade Autónoma de Galicia, a
Comisión de Coordinación e Seguimento, na súa reunión
de 9 de maio de 2000, de conformidade co establecido no
punto B).3, parágrafo final, do anexo do Real decreto
1375/1997, do 29 de agosto, sobre traspaso á Comunidade
Autónoma de Galicia da xestión realizada polo Instituto
Nacional de Emprego, no ámbito de traballo, o emprego e
a formación, e na cláusula novena do convenio de colaboración do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e a
Xunta de Galicia, en materia de centros nacionais de formación ocupacional, acordou propor a descualificación do
centro de Coia-Vigo, especializado na área formativa de
pesca e acuicultura, así como a descualificación da área
formativa de gandaría do centro de Santiago de Compostela, especializado nas áreas formativas de gandaría e
forestal.
d) Así mesmo, acordouse propor as cualificacións
como centros nacionais de formación ocupacional do Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico, sito en
Vigo, na área formativa de pesca; do Instituto Galego de
Formación, sito na Illa de Arousa, especializado na área
formativa de acuicultura, e do Centro de Formación Ocupacional de Explotación Forestal e da Madeira, de Santiago de Compostela, especializado na área formativa
forestal.
e) Por último, corríxense algúns erros de denominación que aparecían no Real decreto 631/1993, do 3 de
maio, que afectan a Comunidade Autónoma de Canarias.
Na elaboración deste real decreto foron consultadas
as organizacións empresariais e sindicais máis representativas e as comunidades autónomas afectadas.
Na súa virtude, por proposta do Ministerio de Traballo
e Asuntos Sociais, de acordo co Consello de Estado e logo
de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión
do día 24 de setembro de 2004,
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DISPOÑO:

1865
Provincia

Centro nacional

Área formativa

Madrid.

Santamarca.

Madrid.

Paracuellos del
Jarama.

«ANEXO

Madrid.

Leganés.

Relación de centros nacionais de formación
profesional ocupacional

Málaga.

Marbella.

Murcia.

Cartagena.

Navarra.

Imárcoain.

Palmas, Las.

Las Palmas de
Gran Canaria.

Artigo único. Modificación do Real decreto 631/1993, do
3 de maio, polo que se regula o Plan nacional de formación e inserción profesional.
O anexo do Real decreto 631/1993, do 3 de maio, polo
que se regula o Plan nacional de formación e inserción
profesional, queda redactado nos seguintes termos:

Provincia

Alacant.

Centro nacional

Alicante.

Almería.

Almería.

Asturias.

Oviedo.

Asturias.

Sama de Langreo.

Badajoz.

Don Benito.

Barcelona.

L’Hospitalet de
Llobregat.

Barcelona.

Sant Feliu de
Llobregat.

Ciudad Real.

Ciudad Real.

Coruña, A.

Área formativa

Servizos ás empresas: seguros e
finanzas.
Agraria: horticultura.
Industria pesada e
construcións
metálicas.
Minaría e primeiras transformacións.
Agraria: cultivos
extensivos e fruticultura.
Industrias téxtiles
e pel e coiro.
Industrias gráficas. Servizos ás
empresas: deseño.
Industrias de fabricación de equipamentos mecánicos, eléctricos
e electrónicos.
Artesanía. Industrias alimentarias: enoloxía.
Forestal.

Santiago
de
Compostela.
Guadalajara. Guadalajara.
Produción, transformación e distribución
de
enerxía e auga.
Guipúzcoa.
Lasarte-Oria.
Transporte
e
comunicacións:
transporte
terrestre. Servizos
ás
empresas:
control de calidade industrial.
Huesca.
Huesca.
Servizos á comunidade e persoais.
Madrid.
Getafe.
Centro Experimental en Tecnoloxías Avanzadas. Servizos ás
empresas: informática.
Madrid.
Moratalaz.
Montaxe e instalación: frío e climatización.

Pontevedra.
Pontevedra.

Información
e
manifestacións
artísticas. Sanidade. Comercio:
idiomas.
Edificación e obras
públicas. Industrias manufactureiras diversas.
Montaxe e instalación: mecánica
de fluídos.
Turismo e hostalaría.
Industrias químicas. Servizos ás
empresas: control de calidade.
Enerxías renovables.
Transportes
e
comunicacións:
transporte aéreo
e marítimo.
Pesca.
Acuicultura.

Vigo.
A
Illa
de
Arousa.
Salamanca. Salamanca.
Industrias alimentarias.
Santa Cruz Los Realejos.
Agraria: xardinaría
de Tenerife.
e ornamentais.
Segovia.
El Espinar.
Docencia e investigación.
Sevilla.
Sevilla.
Administración e
oficinas. Comercio.
Valencia.
Paterna.
Industrias da madeira e a cortiza.
Valladolid.
Valladolid.
Automoción.
Vizcaya.
Sestao.
Mantemento
e
reparación.
Zaragoza.
Zaragoza.
Novas tecnoloxías.
Información
e
manifestacións
artísticas.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 27 de setembro de 2004.
JUAN CARLOS R.
O ministro de Traballo e Asuntos Sociais,
JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN
17007

REAL DECRETO 1974/2004, do 1 de outubro, polo
que se establecen axudas aos operadores do
sector lácteo para a adquisición de determinados bens de equipo. («BOE» 238, do 2-10-2004.)

O Real decreto 217/2004, do 6 de febreiro, polo que se
regulan a identificación e rexistro dos axentes, establece-

