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que es compleix el que disposa aquest Reial decret, i
ha de presentar en ocasió d’aquelles un informe d’au-
ditoria als professionals encarregats de la realització. Pot
exigir ser convocat en determinades fases de l’obra.

5.4 D’altra banda, l’organisme notificat pot visitar
sense previ avís les obres o els tallers de fabricació.
En ocasió d’aquestes visites, pot efectuar auditories com-
pletes o parcials. Ha de facilitar un informe de la visita
i, si s’escau, un informe de l’auditoria als professionals
encarregats de la realització.

6. Presentació.
L’expedient complet a què es refereix l’apartat 4 s’ha

de presentar, en suport del certificat de conformitat expe-
dit per l’organisme notificat encarregat de la verificació
del subsistema en condicions de funcionament, davant
l’entitat contractant o el seu mandatari establert a la
Unió Europea. L’expedient s’ha d’adjuntar a la declaració
«CE» de verificació que l’entitat contractant ha de reme-
tre a l’autoritat de tutela de l’Estat membre de què es
tracti.

L’entitat contractant ha de conservar una còpia de
l’expedient durant tota la vida útil del subsistema. L’ex-
pedient ha de ser tramès als altres estats membres que
ho so�icitin.

7. Publicació.
Tots els organismes notificats han de publicar amb

caràcter periòdic la informació pertinent relacionada
amb:

a) Les so�icituds de verificació «CE» rebudes.
b) Els certificats de conformitat expedits.
c) Els certificats de conformitat denegats.

8. Llengua.
Els expedients i la correspondència relacionats amb

els procediments de verificació «CE» s’han de redactar
en llengua oficial de l’Estat on estigui establerta l’entitat
contractant o el seu representant.

ANNEX VII

Criteris mínims que ha de tenir en compte la Secretaria
d’Estat d’Infraestructures per a la notificació d’organismes

1. L’organisme, el seu director i el personal encarre-
gat de les verificacions no poden intervenir, ni direc-
tament ni en qualitat de mandataris, en el disseny, la
fabricació, la construcció, la comercialització o el man-
teniment dels components d’interoperabilitat o subsis-
temes, ni en la seva explotació. Aquesta circumstància
no exclou la possibilitat d’un intercanvi d’informació tèc-
nica entre el fabricant o el constructor i l’organisme.

2. L’organisme i el personal encarregat del control
han de dur a terme les operacions de verificació amb
la màxima integritat professional i la màxima compe-
tència tècnica, i han de ser lliures de qualsevol pressió
i incentiu, en particular de tipus econòmic, que pugui
influir en el seu judici o en els resultats del seu control,
especialment si aquestes pressions i incentius emanen
de persones o grups de persones interessats en el resul-
tat de les verificacions.

3. L’organisme ha de disposar del personal i tenir
els mitjans necessaris per complir degudament les tas-
ques tècniques i administratives relacionades amb la rea-
lització de les verificacions; també ha de tenir accés al
material necessari per a les verificacions excepcionals.

4. El personal encarregat dels controls ha de tenir:
a) Una bona formació tècnica i professional.
b) Coneixements satisfactoris de les disposicions

relatives als controls que du a terme i una pràctica sufi-
cient en aquests controls.

c) L’aptitud necessària per redactar els certificats,
les actes i els informes en què s’especifiquen els controls
efectuats.

5. S’ha de garantir la independència del personal
encarregat del control. La remuneració de cada agent
no ha de dependre del nombre de controls que efectuï,
ni dels resultats d’aquests controls.

6. L’organisme ha de subscriure una assegurança
de responsabilitat civil.

7. El personal de l’organisme està obligat al secret
professional en tot el que arribi a conèixer en l’exercici
de les seves funcions (excepte davant les autoritats admi-
nistratives) en el marc d’aquest Reial decret o de qual-
sevol altra norma de dret intern per la qual aquesta
s’apliqui.

MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS

11725 REIAL DECRET 464/2003, de 25 d’abril, pel
qual es modifica el Reial decret 707/2002,
de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
sobre el procediment administratiu especial
d’actuació de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social i per a la imposició de mesures
correctores d’incompliments en matèria de
prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Ad-
ministració General de l’Estat. («BOE» 139,
d’11-6-2003.)

L’Acord adoptat pel Consell de Ministres, a la reunió
del dia 11 d’octubre de 2002, pel qual es dóna resposta
al requeriment d’incompetència formulat pel Govern de
la Generalitat de Catalunya, en relació amb el Reial
decret 707/2002, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament sobre el procediment administratiu especial
d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
i per a la imposició de mesures correctores d’incom-
pliments en matèria de prevenció de riscos laborals en
l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, accepta
modificar la disposició final primera de l’esmentat Reial
decret i la disposició addicional segona del Reglament
aprovat per aquell.

La sentència dictada per la Secció Setena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, en
data 10 de febrer de 2003, anu�a l’apartat 3 de l’article 3
del Reglament d’organització i funcionament de la Ins-
pecció de Treball i Seguretat Social, aprovat pel Reial
decret 138/2000, de 4 de febrer, que es refereix a l’o-
bligació de preavisar les actuacions inspectores en cen-
tres o dependències de l’Administració pública, per la
qual cosa, aplicant el mateix fonament jurídic, és pro-
cedent suprimir la mateixa obligació de preavís que pre-
veu l’actual apartat 1 de l’article 4 del Reglament aprovat
pel Reial decret 707/2002 i reordenar la resta dels apar-
tats de l’article esmentat.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball
i Afers Socials, d’acord amb el Consell d’Estat i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió
del dia 25 d’abril de 2003,
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D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reial decret 707/2002,
de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre
el procediment administratiu especial d’actuació de
la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per a la
imposició de mesures correctores d’incompliments
en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit
de l’Administració General de l’Estat.

Se suprimeix el següent incís literal de la disposició
final primera del Reial decret 707/2002, de 19 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament sobre el procediment
administratiu especial d’actuació de la Inspecció de Tre-
ball i Seguretat Social i per a la imposició de mesures
correctores d’incompliments en matèria de prevenció de
riscos laborals en l’àmbit de l’Administració General de
l’Estat:

«... així com a norma bàsica en el sentit que
preveu l’article 149.1.18a, respecte al personal civil
amb relació de caràcter administratiu o estatutari
al servei de les administracions públiques.»

Article segon. Modificació del Reglament sobre el pro-
cediment administratiu especial d’actuació de la Ins-
pecció de Treball i Seguretat Social i per a la imposició
de mesures correctores d’incompliments en matèria
de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Ad-
ministració General de l’Estat, aprovat pel Reial
decret 707/2002, de 19 de juliol.

U. Es fa una nova redacció de l’article 4 del Regla-
ment sobre el procediment administratiu especial d’ac-
tuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i
per a la imposició de mesures correctores d’incompli-
ments en matèria de prevenció de riscos laborals en
l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, aprovat pel
Reial decret 707/2002, de 19 de juliol:

«Article 4. Desenvolupament de l’actuació inspectora.
1. En les visites als centres de treball per a

la comprovació del compliment de la normativa
sobre prevenció de riscos laborals, l’inspector de
Treball i Seguretat Social ha de procedir d’acord
amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei de pre-
venció de riscos laborals.

2. La Inspecció de Treball i Seguretat Social
pot demanar en la seva actuació la co�aboració
i l’assessorament tècnic necessari de l’Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, de
conformitat amb el que estableix l’article 9.2, parà-
graf segon, de la Llei de prevenció de riscos laborals.

3. L’inspector de Treball i Seguretat Social
actuant pot so�icitar informe al Comitè de Segu-
retat i Salut Laboral competent de la província o
del departament al qual pertanyi la unitat admi-
nistrativa inspeccionada o de l’òrgan delegat.

4. Una vegada finalitzades les comprovacions,
si com a resultat l’inspector de Treball i Seguretat
Social actuant considera que hi ha incompliments
o irregularitats en el compliment de la normativa
de prevenció de riscos laborals, ha d’emetre una
proposta de requeriment sobre les qüestions plan-
tejades en aquesta matèria, on s’han de fer constar
les irregularitats detectades, les mesures que s’han
d’adoptar per esmenar-ho i el termini que considera
necessari per executar-ho.»

Dos. Es fa una nova redacció de la disposició addi-
cional segona del Reglament sobre el procediment admi-
nistratiu especial d’actuació de la Inspecció de Treball
i Seguretat Social i per a la imposició de mesures correc-

tores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos
laborals en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat,
aprovat pel Reial decret 707/2002, de 19 de juliol:

«Disposició addicional segona. Règim del perso-
nal civil de les restants administracions públiques.
Respecte al personal civil al servei de les altres

administracions públiques i en defecte de norma-
tiva pròpia, s’aplica el procediment que estableix
aquest Reglament, per bé que les competències
que assigna als delegats del Govern, als subsecre-
taris dels departaments ministerials i al Consell de
Ministres corresponen, sempre, als respectius
òrgans de govern de les esmentades administra-
cions públiques.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el primer dia del
mes següent al de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».

Madrid, 25 d’abril de 2003.

JUAN CARLOS R.

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

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

11791 APLICACIÓ PROVISIONAL del Bescanvi de
notes entre el Regne d’Espanya i l’Estat de
Kuwait constitutiu d’acord sobre l’estatut de les
Forces Armades espanyoles a Kuwait, fet a
Kuwait el 13 i 14 d’abril de 2003. («BOE» 140,
de 12-6-2003.)

Kuwait, 13 d’abril de 2003

Excm. Sr. Xeic Jaber Al-Mubarak Al-Harnad Al-Sabah
Viceprimer ministre i ministre de Defensa
Estat de Kuwait

Exce�ència,
Tinc l’honor de fer referència a les converses que

han tingut lloc entre representants dels nostres dos
governs, relatives a la presència d’elements de les Forces
Armades espanyoles a l’Estat de Kuwait, com a resultat
del desplegament decidit pel Govern del Regne d’Es-
panya a l’Estat de Kuwait, d’acord amb les resolucions
rellevants del Consell de Seguretat de les Nacions Uni-
des.

Després del consentiment previ del Govern de l’Estat
de Kuwait per a l’estacionament d’aquestes forces en
el seu territori, i considerant els llaços estrets i duradors
que hi ha entre els nostres dos governs, tinc l’honor
de proposar, en nom del Govern del Regne d’Espanya,
la conclusió d’un acord relatiu a l’Estatut de les Forces
Armades espanyoles a Kuwait, en els termes següents:

1. S’entén per Forces Armades espanyoles qualse-
vol individu, contingent o destacament de les Forces
Armades espanyoles que, amb el consentiment del
Govern de l’Estat de Kuwait, sigui legalment present a
Kuwait, incloent-hi el personal civil contractat pel Govern
del Regne d’Espanya que hagi estat enviat a Kuwait,
en relació amb el present Acord.


