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en els termes d’insuficient, suficient, bé, notable i excel-
lent.

2n Els alumnes que aproven els tres grups superen
la prova, per la qual cosa compleixen els requisits per
obtenir del títol de graduat en educació secundària i
han de ser proposats pel tribunal davant l’autoritat admi-
nistrativa corresponent per a l’expedició del títol.

3r En cas que no superin els tres grups, els candidats
mantenen per a convocatòries successives les qualifi-
cacions dels grups aprovats, que tenen validesa en tot
el territori nacional.

4t Als aspirants que hagin aprovat algun dels grups
establerts se’ls ha d’expedir una certificació que acrediti
el grup o els grups aprovats, amb indicació de la qua-
lificació obtinguda.

Article 4. Tribunals i proposta d’expedició de títols.

Per aplicar i avaluar les proves a què es refereix aquest
Reial decret, s’han de constituir tribunals compostos per
membres del cos de professors d’ensenyament secun-
dari. Concloses les proves, els tribunals han de remetre
a les autoritats educatives que correspongui les actes
d’avaluació de les proves i les propostes d’expedició del
títol dels aspirants que les hagin superat.

Disposició transitòria primera. Aplicació dels contin-
guts de les proves per les comunitats autònomes.

Fins que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport no
estableixi els continguts bàsics sobre els quals han de
versar aquestes proves, les comunitats autònomes han
d’aplicar els continguts que hagin elaborat o elaborin
per a la seva realització, tenint en compte les carac-
terístiques i els interessos de les persones adultes.

Disposició transitòria segona. Desenvolupament de les
proves convocades.

Totes les proves que a l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret hagin estat convocades en el curs
2001-2002, a l’empara del que disposa l’article únic,
apartat 5.3, del Reial decret 173/1998, de 16 de febrer,
s’han de fer segons la seva convocatòria.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret, d’aplicació en tot el territori
nacional, es dicta a l’empara del que preveuen l’arti-
cle 149.1.1a i 30a de la Constitució espanyola i la
disposició addicional primera.2.c) de la Llei orgàni-
ca 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.

Disposició final segona. Desplegament normatiu.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport i les autoritats
corresponents de les comunitats autònomes han de dic-
tar, en l’àmbit de les seves competències respectives,
totes les disposicions que siguin necessàries per al des-
plegament i l’execució del que estableix aquest Reial
decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 1 de febrer de 2002.
JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3137 REIAL DECRET 163/2002, de 8 de febrer,

pel qual es regulen els requisits i el proce-
diment per a l’obtenció, per les societats
concessionàries d’autopistes nacionals de
peatge, de les autoritzacions per a la realit-
zació d’activitats en matèria d’infraestructures
de transport i de comunicacions. («BOE» 41,
de 16-2-2002.)

La Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, con-
servació i explotació d’autopistes en règim de concessió,
estableix, a l’article 8.2, segons la redacció que en fa
l’article 59.dos de la Llei 55/1999, de 29 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
l’obligació de l’adjudicatari de la concessió de constituir,
en el termini i amb els requisits que estableixin els plecs
de la concessió, una societat anònima de nacionalitat
espanyola amb la qual aquella s’ha de formalitzar, i que
tingui com a finalitat el compliment de l’objecte de la
concessió tal com el defineix l’article 1 de la mateixa
Llei, així com, potestativament, de qualssevol altres con-
cessions de carreteres que en el futur li puguin atorgar
a Espanya.

A més del compliment de l’objecte de la concessió,
que constitueix la finalitat primordial de la societat con-
cessionària, el mateix article 8.2 de la Llei 8/1972 preveu
que formin part de l’objecte social d’aquestes societats
altres activitats i, en particular, el paràgraf tercer admet
que duguin a terme, directament o a través d’empreses
filials o participades, d’activitats en relació amb infraes-
tructures de transport i de comunicacions prèvia auto-
rització administrativa, en els termes i d’acord amb el
procediment que es determini per reglament.

Aquest Reial decret té per objecte desplegar el que
estableix el precepte legal esmentat i regula els termes
de l’autorització administrativa prevista per garantir el
compliment de l’objecte primordial de la societat. Des
d’aquesta perspectiva el Reial decret aborda els requisits
que han de complir les societats concessionàries d’au-
topistes de titularitat estatal que facin ús d’aquesta facul-
tat i el procediment al qual s’han d’ajustar les seves
so�icituds. En particular, i d’acord amb el paràgraf cinc
de l’article 8.2 de la Llei 8/1972, es regula la forma
en què s’han de portar els comptes separats de les acti-
vitats diferents de la corresponent a les concessions
preexistents.

D’altra banda, és objecte d’una regulació específica
el règim de compartició de les infraestructures de comu-
nicacions de les autopistes. Com a activitat de comu-
nicacions, estan dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial
decret totes les activitats que superen els serveis neces-
saris per a l’explotació de l’autopista. A més, es fa neces-
sari instrumentar un procediment específic que permeti
compatibilitzar els drets d’ocupació del domini públic
dels titulars de llicències per insta�ar xarxes públiques
de telecomunicacions amb les dels concessionaris d’au-
topistes, en particular, quan les exigències de protecció
del domini públic viari imposen la utilització compartida
de les infraestructures de comunicacions existents.

Finalment, en la tramitació del projecte s’ha procedit
a donar audiència a les societats concessionàries d’au-
topistes nacionals de peatge i s’ha demanat igualment
l’informe del Consell Assessor de les Telecomunicacions
i de la Societat de la Informació.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Foment
i de la ministra de Ciència i Tecnologia pel fa a l’article 9
i la disposició transitòria única, amb l’aprovació prèvia
del ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 8 de febrer de 2002,
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D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular els requisits
i el procediment per a l’obtenció, per les societats con-
cessionàries d’autopistes nacionals de peatge, la con-
cessió de les quals sigui competència de l’Administració
General de l’Estat, de les autoritzacions per a la realització
d’activitats en matèria d’infraestructures de transport i
de comunicacions.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Requereix autorització administrativa cada una
de les activitats que les societats concessionàries d’au-
topistes nacionals de peatge hagin de dur a terme direc-
tament, o a través de societats filials o participades, en
relació amb infraestructures de transport i de comuni-
cacions, no incloses en els dos primers paràgrafs de
l’article 8.2 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de cons-
trucció, conservació i explotació d’autopistes en règim
de concessió.

En particular, es requereix autorització administrativa
en els termes que preveu aquest Reial decret per a la
utilització de la infraestructura de comunicacions que
hi ha a l’autopista per la societat concessionària per a
finalitats diferents de les de la mateixa explotació, la
cessió a tercers, així com per a la modificació i l’ampliació
de la infraestructura amb aquestes finalitats.

2. Als efectes que preveu l’apartat anterior, s’entén
per societat filial la societat sobre la qual la societat
concessionària exerceixi una influència dominant de con-
formitat amb l’article 87 del text refós de la Llei de socie-
tats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu
1564/1989, de 22 de desembre, i per societat parti-
cipada, la societat en què la societat concessionària dis-
posi de drets de capital destinats a crear una vinculació
duradora i influir en la seva activitat; es presumeix que
es compleixen aquestes circumstàncies quan es tingui,
com a mínim, el 20 per 100 del capital d’una altra socie-
tat, o el 3 per 100 si aquesta cotitza a la borsa.

Article 3. Criteris per atorgar l’autorització.

Les autoritzacions que regula aquest Reial decret
s’han d’atorgar tenint en compte els efectes que l’ac-
tivitat que s’ha d’exercir pugui tenir en el desenvolu-
pament de la concessió de l’autopista de peatge preexis-
tent, i s’ha de garantir en tot cas la convergència i la
viabilitat d’aquesta.

Article 4. So�icituds d’autorització i documentació pre-
ceptiva.

Per a cada activitat concreta subjecta a autorització,
la societat concessionària ha d’adreçar al delegat del
Govern en les societats concessionàries d’autopistes
nacionals de peatge la so�icitud d’autorització corres-
ponent, a la qual s’ha d’adjuntar, com a mínim, la docu-
mentació justificativa següent:

a) Acord de la Junta General pel qual es modifica
l’objecte social per a la realització d’activitats en matèria
d’infraestructures de transport i de comunicacions, o els
estatuts socials en què s’incloguin aquestes activitats.

b) Descripció de l’activitat que es pretén dur a terme,
precisant si l’executarà directament la mateixa societat
concessionària o una societat filial o participada.

c) Memòria econòmica on constin els capitals propis
o aliens que s’hagin d’utilitzar per a la realització de
l’activitat per a la qual se so�icita l’autorització.

Article 5. Resolució.

1. El delegat del Govern en les societats conces-
sionàries d’autopistes nacionals de peatge, a la vista de
la informació presentada i efectuades les comprovacions
necessàries en cada cas, ha de dictar, a proposta del
subdelegat del Govern en les societats concessionàries
d’autopistes nacionals de peatge, una resolució motivada
en què s’atorgui o es denegui l’autorització, fonamentada
en el fet que l’activitat so�icitada està dins de l’àmbit
d’aplicació que preveu l’article 2 d’aquest Reial decret
i d’acord amb els criteris que estableix l’article 3.

Aquesta resolució s’ha de dictar i notificar en el ter-
mini de dos mesos des de la data en què la so�icitud
hagi tingut entrada en qualsevol dels registres del Minis-
teri de Foment. Transcorregut el termini indicat sense
que s’hagi dictat i notificat la resolució, la so�icitud d’au-
torització s’entén estimada.

2. El procediment també pot finalitzar mitjançant
la subscripció d’un conveni entre l’Administració i l’in-
teressat o els interessats sobre les característiques de
l’acord o l’acte subjecte a autorització, de conformitat
amb el que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

A aquest efecte, els interessats o el subdelegat del
Govern en les societats concessionàries d’autopistes
nacionals de peatge poden formular la proposta de con-
veni corresponent, en qualsevol moment anterior a la
proposta de resolució.

Si la proposta obté la conformitat dels interessats
i del subdelegat del Govern, aquest l’ha d’elevar, amb
totes les actuacions, al delegat del Govern, el qual ha
de resoldre i, si s’escau, formalitzar el conveni que, a
partir de la formalització, produeix els mateixos efectes
que la resolució del procediment.

3. Contra la resolució del delegat del Govern es pot
interposar recurs d’alçada davant del ministre de Foment.

Article 6. Límits de l’autorització.

L’autorització per ampliar les activitats a què es refe-
reix aquesta disposició no comporta per si mateixa el
títol habilitador per a l’exercici efectiu de les activitats,
que, en tot cas, s’ha d’obtenir d’acord amb el règim jurídic
propi de cadascuna d’aquestes.

Article 7. Extinció de l’autorització.

S’ha de declarar l’extinció de les autoritzacions, prèvia
tramitació del procediment corresponent, quan s’incom-
pleixin les condicions a què estiguin subordinades, quan
l’activitat autoritzada generi pèrdues que puguin posar
en perill el desenvolupament normal de la concessió,
quan el seu exercici interfereixi en la continuïtat del servei
prestat per l’autopista o per qualsevol altre incompliment
del que disposa aquest Reial decret.

Article 8. Separació comptable d’activitats.

La societat concessionària ha de portar la deguda
separació de la comptabilitat, de manera que es pugui
identificar qualsevol activitat que exerceixi diferent de
les corresponents a la concessió inicial i que li hagi estat
autoritzada d’acord amb el que disposa aquest Reial
decret i així poder complir el que estableix la disposició
addicional única de l’Ordre del Ministeri d’Economia i
Hisenda de 10 de desembre de 1998, per la qual s’a-
prova l’adaptació del Pla general de comptabilitat a les
societats concessionàries d’autopistes de peatge, túnels,
ponts i altres vies de peatge.
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Article 9. Ús compartit de la infraestructura de comu-
nicacions de l’autopista.

1. És requisit perquè l’Administració aprovi un pro-
jecte presentat pel concessionari per a la insta�ació d’u-
na infraestructura de comunicacions la capacitat de la
qual excedeixi la necessària per a l’explotació de l’au-
topista, l’obtenció, amb caràcter previ, de l’autorització
que preveu aquest Reial decret i la llicència individual
corresponent per a l’establiment de xarxes públiques de
telecomunicacions, de conformitat amb l’article 44 de
la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de telecomu-
nicacions.

2. Una vegada obtingudes les autoritzacions esmen-
tades a l’apartat anterior, prèviament a l’aprovació
del projecte és aplicable el procediment d’ús compartit
en els termes que preveuen els articles 47 de la Llei
11/1998 i 49 del Reglament de desplegament del títol III
de la Llei general de telecomunicacions, pel que fa al
servei universal de telecomunicacions, a les altres obli-
gacions de servei públic i a les obligacions de caràcter
públic en la prestació dels serveis i l’explotació de les
xarxes de telecomunicacions, aprovat pel Reial
decret 1736/1998, de 31 de juliol, respecte a les ins-
ta�acions que excedeixin les necessàries per a l’explo-
tació de l’autopista.

Disposició addicional única. Normes supletòries.

En tot el que no preveu aquest Reial decret, és apli-
cable el que disposa el Reial decret 1778/1994, de 5
d’agost, d’adequació a la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, de les normes
reguladores dels procediments d’atorgament, modifica-
ció i extinció d’autoritzacions.

Disposició transitòria única. Ús compartit de les infraes-
tructures de comunicacions insta�ades.

1. Quan la infraestructura de comunicacions exis-
tent a l’autopista a l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret tingui capacitat excedentària respecte a les neces-
sitats d’explotació d’aquesta, la Direcció General de
Carreteres, en aplicació dels criteris que preveu l’arti-
cle 94 del Reglament general de carreteres, aprovat pel
Reial decret 1812/1994, de 2 de setembre, pot resoldre
la procedència de la utilització total o parcial d’aquesta
en els procediments d’ocupació del domini públic de
les autopistes nacionals de peatge instats per titulars
de llicències individuals per a l’establiment de xarxes
públiques de telecomunicacions, de conformitat amb l’ar-
ticle 44 de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de
telecomunicacions.

2. En aquests casos, per determinar les condicions
d’ús compartit és aplicable el procediment que preveuen
els articles 48 i següents del Reial decret 1736/1998,
de 31 de juliol.

Si dels acords assolits entre les parts en virtut d’aquest
procediment deriva la realització per la societat conces-
sionària corresponent d’alguna de les activitats esmen-
tades a l’article 2 d’aquest Reial decret, la seva efectivitat
queda condicionada a l’obtenció per aquesta de l’au-
torització regulada en el mateix article i, si s’escau, de
la llicència individual corresponent per a l’establiment
de xarxes públiques de telecomunicacions, de confor-
mitat amb la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de
telecomunicacions.

En el mateix cas descrit en el paràgraf anterior, si
les condicions d’ús compartit són fixades per la Comissió
de Mercat de les Telecomunicacions, aquesta ha de con-
dicionar l’eficàcia de la seva resolució al fet que el con-
cessionari obtingui l’autorització que preveu aquest Reial
decret i, si s’escau, de la llicència individual corresponent.

Disposició final primera. Règim competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les com-
petències que reconeix a l’Estat l’article 149.1.21a i 24a
de la Constitució.

Disposició final segona. 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 tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 8 de febrer de 2002.
JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

3280 ACORD entre el Regne d’Espanya i el Govern
de la República de Guatemala sobre coope-
ració en matèria de prevenció del consum i
control del tràfic i�ícit d’estupefaents i subs-
tàncies psicotròpiques, fet «ad referendum»
a Guatemala el 9 de juliol de 1999. («BOE» 43,
de 19-2-2002.)

ACORD ENTRE EL GOVERN DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA I EL REGNE D’ESPANYA SOBRE COO-
PERACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM
I CONTROL DEL TRÀFIC IL·LÍCIT D’ESTUPEFAENTS I

SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES

El Govern de la República de Guatemala i el Regne
d’Espanya, d’ara endavant denominats les parts contrac-
tants,

Conscients que la cooperació bilateral resulta fona-
mental per respondre als problemes derivats de l’ús inde-
gut i el tràfic i�ícit de drogues;

Tenint en compte les recomanacions que conté la
Convenció de les Nacions Unides contra el tràfic i�ícit
d’estupefaents i substàncies psicotròpiques, feta a Viena
el 20 de desembre de 1988;

Amb la voluntat de cooperar mitjançant un acord bila-
teral en l’objectiu mundial de la prevenció, el control
i l’eliminació de l’ús indegut i del tràfic i�ícit d’estupe-
faents i substàncies psicotròpiques, acorden:

Article 1.

La cooperació en matèria de prevenció del consum
i control del tràfic i�ícit d’estupefaents i substàncies psi-
cotròpiques s’ha de dur a terme:

a) Mitjançant l’establiment d’un intercanvi perma-
nent d’informació i documentació.

b) Mitjançant l’elaboració de projectes i programes.
c) Mitjançant l’assistència tècnica i científica en la

realització de tots els projectes i programes.

Article 2.

Les matèries en les quals s’ha de desenvolupar la
cooperació en matèria de prevenció del consum i control


