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Disposició final primera. Aprovació de procediments
telemàtics.

El Ministeri de Treball i Afers Socials ha d’aprovar,
amb la consulta prèvia amb les comunitats autònomes
que hagin assumit el traspàs de la gestió efectuada per
l’Institut Nacional d’Ocupació en l’àmbit del treball, l’o-
cupació i la formació, els programes, les aplicacions, els
dissenys i les estructures de dades i impressió que hagin
de ser utilitzats en les comunicacions de la contractació
per la via telemàtica, i n’ha de difondre públicament les
característiques.

Disposició final segona. Desplegament normatiu.

S’autoritza el ministre de Treball i Afers Socials a dic-
tar totes les disposicions que siguin necessàries per al
desplegament i l’execució del que disposa aquest Reial
decret i, en particular, a definir les dades que obliga-
tòriament s’han de comunicar als serveis públics d’o-
cupació.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de desembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

3499 ESMENES a l’annex del Conveni internacional
per a la regulació de la pesca de la balena,
adoptades per la 54a Reunió anual de la
Comissió Balenera Internacional, celebrada a
Shimonoseki (Japó) el 24 de maig de 2002.
(«BOE» 44, de 20-2-2003.)

ESMENES A L’ANNEX DEL CONVENI INTERNACIONAL
PER A LA REGULACIÓ DE LA PESCA DE LA BALENA,

1946

A la 54a Reunió Anual de la Comissió Balenera Inter-
nacional celebrada a Shimonoseki, Japó, del 20 al 24
de maig de 2002 es van aprovar les següents esmenes
de l’annex (modificacions en negreta).

Paràgrafs 11 i 12, i quadres 1, 2 i 3:
Substitució de les dates per: Temporada pelàgica

2002/2003, temporada costanera 2003, tempo-
rada 2003 o 2003, segons escaigui.

Paràgraf 13.(b)(1):
Eliminació del subparàgraf (i), perquè no es van

establir límits de captura per a les balenes de Groen-
l à n d i a d e l e s p o b l a c i o n s d e l s m a r s d e
Bering-Chukchi-Beaufort, i renumeració dels subpa-
ràgrafs (ii) i (iii) com a (i) i (ii).

Paràgraf 13.(b)(2)(i):

Substitució de les dates 1998, 1999, 2000,
2001 i 2002 per 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007.

Paràgraf 13.(b)(3)(2)(ii) i (iii), i peu de nota 2 en el
quadre 1:

Substitució de les dates 1998, 1999, 2000,
2001 i 2002 per 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007.

Paràgraf 13.(b)(4):

Reemplaçar el paràgraf existent pel text següent:
A les campanyes 2003-2007, el nombre de iubar-
tes capturats pels naturals de Bequia, a Saint
Vincent i les Grenadines, no pot passar de 20.
La carn i els productes d’aquestes balenes són
utilitzades exclusivament per al consum local a
Saint Vincent i les Grenadines. Aquesta activitat
ha de ser exercida a l’empara de la legislació
formal d’acord amb la remissió del Govern de
Saint Vincent i les Grenadines (IWC/54/AS 8
rev2). La quota per a les temporades de 2006
i 2007 és operativa únicament després que la
Comissió hagi rebut assessorament del Comitè
Científic en el sentit que la captura de quatre
iubartes per a cada temporada no pot posar en
perill la població.

Paràgraf 7.(a)

Afegir la nota editorial següent al peu en relació amb
el Santuari de l’Oceà Índic:

A la seva 54a Reunió anual el 2002, la Comissió
va acordar mantenir aquesta prohibició, però no
va discutir si s’hauria d’establir o no una data per
a una nova revisió.

Aquestes esmenes van entrar en vigor el 10 de setem-
bre de 2002.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 5 de febrer de 2003.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI DE L’INTERIOR
3500 ORDRE INT/316/2003, de 13 de febrer, sobre

inspeccions tècniques en carretera de vehicles
industrials. («BOE» 44, de 20-2-2003.)

El Reial decret 957/2002, de 13 de setembre, pel
qual es regulen les inspeccions tècniques en carretera
dels vehicles industrials que circulen en territori espanyol,
entre les modalitats d’aquestes inspeccions tècniques
preveu una inspecció visual de l’estat de manteniment
del vehicle, controls de documentació acreditativa d’ins-
peccions tècniques precedents i una inspecció tècnica
per detectar deficiències de manteniment, modalitats
totes que s’integren naturalment en les tasques de vigi-
lància del trànsit i que cal regular.

D’altra banda, els articles 6.2 i 8 centralitzen en l’Or-
ganisme Autònom Direcció Central de Trànsit la recollida
de dades d’aquestes inspeccions tècniques a l’efecte de
comunicar a la Comissió Europea la informació corres-
ponent.
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Així mateix, el dit article 8 estableix l’obligació, en
el cas de vehicles matriculats en un altre Estat membre
de la Unió Europea, de comunicar a les autoritats com-
petents d’aquest Estat les deficiències observades en
la inspecció quan donin lloc a una prohibició de circu-
lació.

En virtut de tot el que estableix la disposició final
segona del mateix Reial decret 957/2002, disposo:

Primer.—Les inspeccions tècniques en carretera de
vehicles industrials, en les modalitats que preveu l’ar-
ticle 4.a) i b) del Reial decret 957/2002, de 13 de setem-
bre, les duen a terme els agents encarregats del servei
de vigilància de trànsit en vies interurbanes. Les ins-
peccions tècniques que preveu l’article 4.1.c), les duen
a terme unitats mòbils d’estacions d’ITV, sota control
dels agents esmentats.

Segon.—L’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil du
a terme les inspeccions d’acord amb les instruccions
que dóna el director general de Trànsit.

Tercer.—Els agents que practiquin inspeccions tècni-
ques de vehicles en carretera han de dur un registre
on consti el nombre de vehicles industrials inspeccionats
classificats per categories, d’acord amb l’apartat 6 de
l’annex I del Reial decret 957/2002, i per país de matri-
culació, així com els punts controlats i les deficiències
trobades d’acord amb l’apartat 10 de l’annex I esmentat.

Quart.—Els subsectors de l’Agrupació de Trànsit de
la Guàrdia Civil han d’anotar, directament al sistema infor-
màtic de la Direcció General de Trànsit, les dades reco-
llides de les inspeccions tècniques de vehicles industrials
en carretera, en un termini inferior a un mes.

Cinquè.—Les direccions provincials de Trànsit han d’a-
notar les dades de les inspeccions tècniques comple-
mentàries de vehicles industrials practicades a les esta-
cions d’ITV d’acord amb l’article 6 del Reial decret
957/2002, de les quals hagin tingut notícia a través
de l’òrgan competent de la comunitat autònoma de la
qual depengui l’estació d’ITV.

Sisè.—Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 13 de febrer de 2003.

ACEBES PANIAGUA

MINISTERI
DE SANITAT I CONSUM

3501 ORDRE SCO/317/2003, de 7 de febrer, per
la qual es regula el procediment per a l’ho-
mologació dels cursos de formació del per-
sonal que du a terme les operacions de man-
teniment higienicosanitari de les insta�acions
objecte del Reial decret 909/2001, de 27
de juliol. («BOE» 44, de 20-2-2003.)

El Reial decret 909/2001, de 27 de juliol, pel qual
s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la pre-
venció i el control de la legione�osi, estableix a l’article
14 que les empreses que realitzin tractaments a les ins-
ta�acions previstes a l’article 2 han d’estar inscrites al
Registre oficial relatiu als establiments i els serveis pla-
guicides de la comunitat autònoma respectiva o de les
ciutats de Ceuta i Melilla. A més, el personal dedicat
a fer aquestes operacions ha de fer els cursos que, a

aquest efecte, homologui el Ministeri de Sanitat i Con-
sum a proposta de les comunitats autònomes corres-
ponents i de les ciutats de Ceuta i Melilla.

Aquests cursos pretenen proporcionar coneixements
al treballador sobre la biologia i l’ecologia de la legione�a
i els mecanismes de prevenció i control adequats, així
com del maneig dels productes químics i dels riscos
que comporten i la prevenció. Aquesta Ordre es dicta
a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a de la Cons-
titució i d’acord amb el que preveu l’article 40.2 de la
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

En la seva elaboració han estat consultades les comu-
nitats autònomes, les ciutats de Ceuta i Melilla i els sec-
tors afectats. En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del
Ministeri d’Administracions Públiques, disposo:

Primer. Objecte.—L’objecte d’aquesta Ordre és esta-
blir els procediments d’homologació i autorització, així
com els requisits mínims que han de complir els cursos
de formació, proposats per les comunitats autònomes
i per les ciutats de Ceuta i Melilla en compliment del
que disposa l’article 14 del Reial decret 909/2001, de
27 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higieni-
cosanitaris per a la prevenció i el control de la legio-
ne�osi, per a l’homologació pel Ministeri de Sanitat i
Consum.

Aquesta formació ha de permetre que el personal
dedicat a fer operacions adreçades a la prevenció i el
control de la legione�osi en les insta�acions recollides
a l’article 2 de l’esmentat Reial decret, adquireixi uns
coneixements higienicosanitaris suficients per fer-les efi-
caçment amb el mínim risc, per a la qual cosa ha de
superar una prova escrita sobre els continguts del curs.

Segon. Àmbit d’aplicació.—El que disposa aquesta
Ordre és aplicable als cursos que faci el personal dedicat
a les operacions de manteniment higienicosanitari, ente-
nent com a tal el control higienicosanitari i les operacions
de manteniment i tractament de les insta�acions objecte
de l’article 2 del Reial decret 909/2001.

Tot el personal que treballi en operacions de man-
teniment higienicosanitari, tant si pertany a una entitat
o un servei extern contractat, com si és personal propi
de l’empresa titular de la insta�ació, ha de disposar d’un
nivell de coneixements suficient per portar a terme
aquesta funció. A més han de superar els cursos de
formació corresponents, que continguin com a mínim
les matèries previstes a l’annex d’aquesta Ordre.

Els responsables de les insta�acions incloses a l’ar-
ticle 2 del Reial decret 909/2001 han de disposar de
la documentació que acrediti la formació que s’ha impar-
tit al personal propi de manteniment encarregat de la
realització d’aquestes operacions, llevat que el mante-
niment el portin a terme empreses externes registrades,
cas en què és el responsable d’aquestes l’encarregat
de disposar d’aquesta informació.

Tercer. Homologació i autorització de cursos.—La
Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat
i Consum ha d’homologar els models de cursos, per al
personal que dugui a terme operacions de manteniment
i tractament higienicosanitari de les insta�acions incloses
a l’article 2 del Reial decret 909/2001, que les comu-
nitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla proposin,
d’acord amb els criteris establerts en aquesta Ordre i
sempre que s’adeqüin, com a mínim, als continguts que
recull l’annex.

En aquest sentit la Direcció General de Salut Pública
ha d’emetre una resolució d’homologació en el termini
d’un mes a partir de la recepció.

Partint d’aquesta homologació, les comunitats autò-
nomes i les ciutats de Ceuta i Melilla poden autoritzar
els cursos que s’ajustin a aquests models homologats.

Aquests cursos poden ser organitzats per universitats,
centres docents o per serveis oficials. Aquestes entitats


