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se refire o artigo 1 deste real decreto, poderanse realizar
a través de medios telemáticos na forma que regula-
mentariamente determine o Ministerio de Traballo e
Asuntos Sociais, no marco do previsto polo Real decreto
263/1996 e nos citados criterios de seguridade, nor-
malización e conservación ós que este se refire.

Artigo 7. Autorizacións.

A utilización dos medios telemáticos a que fai refe-
rencia o artigo anterior deberá ser autorizada polos ser-
vicios públicos de emprego dentro do marco normativo
establecido polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais,
segundo o disposto no Real decreto 263/1996, do 16
de febreiro. Esta autorización poderase solicitar en cal-
quera servicio público de emprego, terá validez en todo
o territorio estatal e permitiralles ós empresarios ou per-
soas ou entidades que legalmente os representen efec-
tua-las comunicacións a que fan referencia os artigos
1 e 3 deste real decreto.

Artigo 8. Transmisión de datos por medios telemáticos
e efectos da transmisión.

1. A transmisión dos datos que se efectúe utilizando
os medios telemáticos desenvolvidos en previsión do esta-
blecido nos artigos anteriores polos que fosen autorizados
para iso suporá o cumprimento por parte do empresario
responsable da obriga de comunicación da contratación,
así como da obriga de enviar ou remiti-la copia básica
do contrato ós servicios públicos de emprego.

2. O carácter telemático da transmisión non obstará
á plena validez e eficacia dos actos administrativos rea-
lizados polos servicios públicos de emprego que deriven
daquela transmisión.

Artigo 9. Información.

Se ós autorizados polos servicios públicos de empre-
go lles fose necesario obter información escrita en sopor-
te papel, relativa ás actuacións realizadas e aceptadas
a través destes medios, para producir efectos ante ter-
ceiros, poderán utiliza-los métodos de impresión que
estableza o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais,
e son facultados para certificar con selo e sinatura a
impresión da información recibida desde o correspon-
dente servicio público de emprego.

Disposición adicional única. Servicios públicos de
emprego.

As referencias efectuadas neste real decreto ós ser-
vicios públicos de emprego entenderanse realizadas ó
Instituto Nacional de Emprego e ós correspondentes ser-
vicios públicos de emprego das comunidades autónomas
que asumiran o traspaso da xestión realizada polo Ins-
tituto Nacional de Emprego no ámbito do traballo, o
emprego e a formación. As referencias ó servicio público
de emprego estatal entenderanse realizadas ó Instituto
Nacional de Emprego.

Disposición derradeira primeira. Aprobación de proce-
dementos telemáticos.

O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais aprobará,
logo da consulta coas comunidades autónomas que asu-
misen o traspaso da xestión realizada polo Instituto

Nacional de Emprego no ámbito do traballo, o emprego
e a formación, os programas, aplicacións, deseños e
estructuras de datos e impresión que vaian ser utilizados
nas comunicacións da contratación por vía telemática
e difundirá publicamente as súas características.

Disposición derradeira segunda. Desenvolvemento
normativo.

Autorízase o ministro de Traballo e Asuntos Sociais
a dictar cantas disposicións sexan necesarias para o
desenvolvemento e execución do disposto no presente
real decreto e, en particular, a defini-los datos que obri-
gatoriamente deberán comunicarse ós servicios públicos
de emprego.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor ós trinta días seguin-
tes ó da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, o 27 de decembro de 2002.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Traballo e Asuntos Sociais,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

MINISTERIO DO INTERIOR
3500 ORDE INT/316/2003, do 13 de febreiro,

sobre inspeccións técnicas en estrada de vehí-
culos industriais. («BOE» 44, do 20-2-2003.)

O Real decreto 957/2002, do 13 de setembro, polo
que se regulan as inspeccións técnicas en estrada dos
vehículos industriais que circulan en territorio español,
entre as modalidades das ditas inspeccións técnicas, pre-
vé unha inspección visual do estado de mantemento
do vehículo, controis de documentación acreditativa de
precedentes inspeccións técnicas e unha inspección téc-
nica para detectar deficiencias de mantemento, moda-
lidades todas que se integran naturalmente nas tarefas
de vixilancia do tráfico e que é preciso regular.

Por outra parte, os artigos 6.2 e 8 centralizan no
organismo autónomo Xefatura Central de Tráfico a reco-
llida de datos das mencionadas inspeccións técnicas
para os efectos de lle comunicar á Comisión Europea
a información correspondente.

Así mesmo, o citado artigo 8 establece a obriga, no
caso de vehículos matriculados noutro Estado membro
da Unión Europea, de lles comunicar ás autoridades com-
petentes do dito Estado as deficiencias observadas na
inspección cando dean lugar a unha prohibición de cir-
culación.

En virtude de canto se establece na disposición derra-
deira segunda do mencionado Real decreto 957/2002,
dispoño:

Primeiro.—As inspeccións técnicas en estrada de vehí-
culos industriais, nas modalidades previstas no artigo
4.a) e b) do Real decreto 957/2002, do 13 de setembro,
serán efectuadas polos axentes encargados do servicio
de vixilancia de tráfico en vías interurbanas. As inspec-
cións técnicas previstas no artigo 4.1.c) serán realizadas
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por unidades móbiles de estacións de ITV, baixo control
dos citados axentes.

Segundo.—A Agrupación de Tráfico da Garda Civil
realizará as inspeccións conforme as instruccións que
imparta o director xeral de Tráfico.

Terceiro.—Os axentes que practiquen inspeccións téc-
nicas de vehículos en estrada levarán un rexistro onde
conste o número de vehículos industriais inspeccionados
clasificados por categorías, conforme o punto 6 do anexo I
do Real decreto 957/2002, e por país de matriculación,
así como os puntos controlados e as deficiencias encon-
tradas de acordo co punto 10 do citado anexo I.

Cuarto.—Os subsectores da Agrupación de Tráfico da
Garda Civil anotarán directamente no sistema informá-
tico da Dirección Xeral de Tráfico os datos recollidos
das inspeccións técnicas de vehículos industriais en
estrada, nun prazo inferior a un mes.

Quinto.—As Xefaturas Provinciais de Tráfico anotarán
os datos das inspeccións técnicas complementarias de
vehículos industriais practicadas nas estacións de ITV
de acordo co artigo 6 do Real decreto 957/2002 das
que tiveran noticia a través do órgano competente da
comunidade autónoma da que dependa a estación
de ITV.

Sexto.—Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de febreiro de 2003.

ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE SANIDADE
E CONSUMO

3501 ORDE SCO/317/2003, do 7 de febreiro, pola
que se regula o procedemento para a homo-
logación dos cursos de formación do persoal
que realiza as operacións de mantemento
hixiénico-sanitario das instalacións obxecto
do Real decreto 909/2001, do 27 de xullo.
(«BOE» 44, do 20-2-2003.)

O Real decreto 909/2001, do 27 de xullo, polo que
se establecen os criterios hixiénico-sanitarios para a pre-
vención e control da lexionelose, establece no seu arti-
go 14 que as empresas que realicen tratamentos nas
instalacións recollidas no artigo 2 deberán estar inscritas
no Rexistro oficial relativo ós establecementos e servicios
praguicidas da comunidade autónoma respectiva ou das
cidades de Ceuta e Melilla. Ademais, o persoal dedicado
a efectuar estas operacións deberá realiza-los cursos que
para tal efecto homologue o Ministerio de Sanidade e
Consumo por proposta das comunidades autónomas
correspondentes e das cidades de Ceuta e Melilla.

Estes cursos pretenden proporcionarlle coñecemen-
tos ó traballador sobre a bioloxía e a ecoloxía da Legio-
nella e os mecanismos de prevención e control axeitados,
así como do manexo dos productos químicos e dos riscos
que levan consigo e a súa prevención. Esta orde díctase
ó abeiro do disposto no artigo 149.1.16.a da Consti-
tución e de acordo co previsto no artigo 40.2 da Lei
14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.

Na súa elaboración foron consultadas as comunida-
des autónomas, as cidades de Ceuta e Melilla e os sec-

tores afectados. Na súa virtude, logo da aprobación do
Ministerio de Administracións Públicas, dispoño:

Primeiro. Obxecto.—O obxecto desta orde é esta-
blece-los procedementos de homologación e autoriza-
ción, así como os requisitos mínimos que deben reuni-los
cursos de formación, propostos polas comunidades autó-
nomas e polas cidades de Ceuta e Melilla en cumpri-
mento do disposto no artigo 14 do Real decreto
909/2001, do 27 de xullo, polo que se establecen os
criterios hixiénico-sanitarios para a prevención e control
da lexionelose, para a súa homologación polo Ministerio
de Sanidade e Consumo.

Esta formación debe permitir que o persoal dedicado
a efectuar operacións dirixidas á prevención e control
da lexionelose nas instalacións recollidas no artigo 2
do citado real decreto, adquira uns coñecementos hixié-
nico-sanitarios suficientes para realizalas eficazmente co
mínimo risco, para o que deberá superar unha proba
escrita sobre os contidos do curso.

Segundo. Ámbito de aplicación.—O disposto nesta
orde é de aplicación ós cursos que realice o persoal
dedicado ás operacións de mantemento hixiénico-sani-
tario, entendendo como tal o control hixiénico-sanitario
e as operacións de mantemento e tratamento das ins-
talacións obxecto do artigo 2 do Real decreto 909/2001.

Todo o persoal que traballe en operacións de man-
temento hixiénico-sanitario, pertenza a unha entidade
ou servicio externo contratado ou ben sexa persoal pro-
pio da empresa titular da instalación, debe dispoñer dun
nivel de coñecementos suficientes para realizar esta fun-
ción. Ademais deberán supera-los correspondentes cur-
sos de formación, que conteñan como mínimo as mate-
rias recollidas no anexo desta orde.

Os responsables das instalacións incluídas no arti-
go 2 do Real decreto 909/2001 deberán dispoñer da
documentación que acredite a formación que se impartiu
ó persoal propio de mantemento encargado da reali-
zación destas operacións, salvo que o mantemento o
realicen empresas externas rexistradas, caso en que será
o responsable destas o encargado de dispoñer da devan-
dita información.

Terceiro. Homologación e autorización de cur-
sos.—A Dirección Xeral de Saúde Pública do Ministerio
de Sanidade e Consumo homologará os modelos de cur-
sos, para o persoal que realice operacións de mante-
mento e tratamento hixiénico-sanitario das instalacións
incluídas no artigo 2 do Real decreto 909/2001, que
as comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e
Melilla propoñan, de acordo cos criterios establecidos
nesta orde e sempre que se adecúen, como mínimo,
ós contidos recollidos no anexo.

A este respecto a Dirección Xeral de Saúde Pública
emitirá unha resolución de homologación no prazo dun
mes a partir da súa recepción.

Baseándose nesta homologación, as comunidades
autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla poderán auto-
riza-los cursos que se axusten ós devanditos modelos
homologados.

Estes cursos poderán ser organizados por universi-
dades, centros docentes ou por servicios oficiais. Estas
entidades quedarán sometidas ás normas de vixilancia
e inspección que sexan establecidas ó respecto por cada
comunidade autónoma ou as cidades de Ceuta e Melilla.

Todo curso autorizado se poderá impartir tantas veces
como sexa necesario, en tanto se manteñan os requisitos
presentados inicialmente para a súa autorización, comu-
nicando o lugar e as datas previstas de realización.

As solicitudes para a autorización dos devanditos cur-
sos deberanse dirixir ó órgano competente da comu-
nidade autónoma ou das cidades de Ceuta e Melilla que


