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preexistent, quan l’accés a aquells comporti la
necessitat de travessar una línia fèrria o doni origen
al risc de provocar, a la pràctica, l’encreuament.
Aquesta construcció i, si s’escau, la supressió, ha
de ser costejada pel promotor de la urbanització
o l’establiment. En qualsevol cas, l’entitat promo-
tora ha de presentar un projecte específic dels
accessos a aquesta, inclosos els aspectes de par-
ce�ació, xarxa viària i serveis urbans que incideixin
sobre les zones de domini públic, servitud i afecció
del ferrocarril.»

Disposició transitòria única.

Les actuacions de supressió i protecció dels passos
a nivell que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 235
del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terres-
tres, s’han de dur a terme a mesura que siguin possibles
en funció de les disponibilitats pressupostàries, i s’han
de prioritzar, amb caràcter general, les que afectin passos
a nivell amb un moment de circulació més elevat.

Madrid, 6 de juliol de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministro de Foment,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

13866 REIAL DECRET 784/2001, de 6 de juliol, pel
qual es modifiquen els annexos del Reial
decret 1396/1995, de 4 d’agost, modificat
pel Reial decret 1754/1998, de 31 de juliol,
per incorporar a l’ordenament jurídic espanyol
la Directiva 2000/5/CE de la Comissió, de
25 de febrer de 2000, relativa a un segon
sistema general de reconeixement de for-
macions profess ionals . («BOE» 171,
de 18-7-2001.)

La Directiva 92/51/CEE, del Consell, de 18 de juny,
relativa a un segon sistema general de reconeixement
de formacions professionals, que completa la Directiva
89/48/CEE, va ser incorporada a l’ordenament jurídic
espanyol mitjançant el Reial decret 1396/1995, de 4
d’agost, i preveu en l’article 15 el procediment de modi-
ficació dels annexos C i D a petició de qualsevol Estat
membre.

D’acord amb aquest procediment, la Comissió Euro-
pea va promulgar les directives 95/43/CE, de 20 de
juliol, i 97/38/CE, de 20 de juny, que van ser traslladades
a l’ordenament jurídic espanyol pel Reial decret
1754/1998, de 31 de juliol, que al seu torn va actualitzar
els annexos del dit Reial decret 1396/1995.

Posteriorment s’ha publicat la Directiva 2000/5/CE
de la Comissió, de 25 de febrer, per la qual es modifiquen
els annexos C i D de la Directiva 92/51/CEE, en virtut
del procediment abans esmentat i a proposta fonamen-
tada dels governs del Regne Unit i la República d’Àustria.

Atès que els annexos que modifica la Directiva
2000/5/CE de la Comissió estan recollits íntegrament
en els annexos del Reial decret 1396/1995, és necessari
reflectir-hi qualsevol modificació que es faci d’aquests
annexos, que actualment estan agrupats a l’annex B del
Reial decret 1754/1998, de 31 de juliol, que va modi-
ficar l’anterior.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Educació,
Cultura i Esport, Treball i Afer Socials, Sanitat i Consum,
Medi Ambient i Ciència i Tecnologia, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres a la reunió del dia 6 de juliol de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació dels annexos del Reial decret
1396/1995, de 4 d’agost, modificat pel Reial decret
1754/1998, de 31 de juliol.

Per dur a terme la transposició de la Directiva
2000/5/CEE de la Comissió, de 25 de febrer de 2000,
per aquest Reial decret es modifiquen els annexos II
i III del Reial decret 1396/1995, de 4 d’agost, pel qual
es regula un segon sistema general de reconeixement
de formacions professionals dels estats membres de la
Unió Europea i dels altres estats signataris de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu i es complementa el
que estableix el Reial decret 1665/1991, de 25 d’oc-
tubre. Els annexos esmentats són els que estan recollits
a l’annex B del Reial decret 1754/1998, de 31 de juliol.

1. L’annex II del Reial decret 1396/1995, de 4 d’a-
gost, en la redacció que en fa el Reial decret 1754/1998,
de 31 de juliol, queda modificat de la manera següent:

a) A l’apartat 1, «Àmbit paramèdic i de pedagogia
social», després del paràgraf d), «Als Països Baixos, les
formacions d’assistent en medicina veterinària (“Dieren-
artassistent”)», s’hi afegeix el paràgraf següent:

«e) A Àustria, les formacions bàsiques espe-
cialitzades en infermeria pediàtrica i en infermeria
psiquiàtrica.»

b) En el paràgraf primer de l’apartat 5, «Formacions
al Regne Unit reconegudes com a “National Vocational
Qualifications” o com a ”Scottish Vocational Qualifica-
tions”», s’hi introdueixen les modificacions següents:

Se suprimeixen els cicles de formació següents: tre-
ballador social autoritzat («Approved social wor-
ker-Mental Health») i agent de marques («Trade mark
agent»).

S’hi afegeix com a últim títol el cicle de formació
d’especialista en gestió de residus («Certified technically
competent person in waste management»).

Se suprimeix l’enunciat «o aprovades o reconegudes
com a equivalents pel “National Council form Vocational
Qualifications”».

2. L’annex III del Reial decret 1396/1995, de 4 d’a-
gost, en la redacció que en fa el Reial decret 1754/1998,
de 31 de juliol, queda modificat de la manera següent:

Al primer apartat («Al Regne Unit») se suprimeix l’e-
nunciat «pel “National Council for Vocational Qualifica-
tions”».

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de juliol de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,

JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ


