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Disposición transitoria única. Órganos constituídos ó
abeiro dos III Acordos de Formación Continua.

1. Mentres non se constitúan os novos órganos a
que fai referencia o capítulo V, seguirán en funciona-
mento os órganos constituídos ó abeiro dos III Acordos
de Formación Continua.

2. Mentres non se aprobe o mapa sectorial regulado
neste real decreto, seguirán en funcionamento as comi-
sións paritarias sectoriais constituídas ó abeiro dos III
Acordos Nacionais de Formación Continua.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto díctase ó abeiro do previsto no artigo
149.1.7.a, 13.a e 17.a da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desen-
volvemento.

Autorízase o ministro de Traballo e Asuntos Sociais
para dictar cantas normas sexan necesarias para o
desenvolvemento e execución do disposto neste real
decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día 1 de xaneiro
de 2004, salvo as disposicións relativas á constitución
da Comisión Estatal de Formación Continua e da Fun-
dación Estatal para a Formación no Emprego, que entra-
rán en vigor o día seguinte ó da súa publicación no
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca, o 1 de agosto de 2003.
JUAN CARLOS R.

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

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
17407 ORDE PRE/2491/2003, do 3 de setembro,

pola que se regulan as prescricións tecnolóxi-
cas dos sistemas de información dos Centros
de Portelo Único Empresarial a que se refire
a disposición adicional oitava da Lei 2/1995,
de sociedades de responsabilidade limitada.
(«BOE» 220, do 13-9-2003.)

PREÁMBULO

A sociedade limitada Nova Empresa (SLNE) regulada
pola Lei 7/2003, do 1 de abril, pola que se modifica
a Lei 2/1995, do 23 de marzo, de sociedades de res-
ponsabilidade limitada, ten por obxecto estimula-la crea-
ción de empresas, especialmente as de pequena dimen-
sión que constitúen a columna vertebral da economía
española.

A disposición adicional oitava da Lei 2/1995, do 23
de marzo, de sociedades de responsabilidade limitada,
modificada pola Lei 7/2003, do 1 de abril, da sociedade
limitada Nova Empresa, dispón que os Centros de Portelo
Único Empresariais, creados ó abeiro do Protocolo do
26 de abril de 1999 mediante os correspondentes ins-
trumentos xurídicos de cooperación con comunidades
autónomas e entidades locais, poderán realiza-las fun-
cións de orientación, tramitación e asesoramento para
a creación e desenvolvemento da sociedade limitada

Nova Empresa. Esta orde ministerial díctase para esta-
blece-las prescricións tecnolóxicas e os requisitos que
deben cumprir aqueles portelos únicos empresariais que
presten os servicios a que se refire a mencionada dis-
posición adicional oitava.

Así mesmo, a citada disposición adicional oitava prevé
que por orde do ministro da Presidencia, por iniciativa
conxunta dos ministerios de Economía e de Adminis-
tracións Públicas, se establecerán os criterios de incor-
poración das prescricións tecnolóxicas propias dos pun-
tos de asesoramento e inicio de tramitación ós sistemas
de información dos centros de portelo único empresarial.

Na súa virtude, e por proposta do vicepresidente
segundo do Goberno e ministro de Economía e do minis-
tro de Administracións Publicas, de acordo co Consello
de Estado, dispoño:

Primeiro.—Os centros de «Portelo Único Empresarial»
(PUE) prestarán, de forma universal e gratuíta, servicios
de información e asesoramento sobre as características
e beneficios da Sociedade Limitada Nova Empresa así
como, se é o caso, a súa tramitación, segundo o disposto
no real decreto polo que se regula o sistema de tra-
mitación telemática a que se refire o artigo 134 e a
disposición adicional oitava da Lei 2/1995, do 23 de
marzo, de sociedades de responsabilidade limitada.

Tanto nos centros de «Portelo Único Empresarial»
como no Portelo Único Empresarial virtual, ó que se fai
referencia no punto 3, incorporarase toda a información
necesaria para a creación, desenvolvemento e tramita-
ción da sociedade limitada Nova Empresa.

Segundo.—As prescricións tecnolóxicas necesarias
para a realización das funcións de asesoramento e tra-
mitación das sociedades limitadas Nova Empresa figuran
no anexo desta orde. A remisión electrónica do docu-
mento único electrónico (DUE) será efectuada polo fun-
cionario coordinador de cada portelo único empresarial
designado polo Ministerio de Administracións Públicas,
ou a persoa en quen este delegue, quen se proverá da
correspondente sinatura electrónica. Non obstante,
poderá ser cuberto polas persoas que determine o coor-
dinador de entre as que presten servicios no Portelo
Único Empresarial.

Terceiro.—Nos servicios na internet do «Portal PEME»
da Dirección Xeral de Política da Pequena e Mediana
Empresa, do Ministerio de Economía, incluirase un enlace
ó dominio www.vue.es e información sobre a localización
dos centros de portelo único empresarial.

Cuarto.—Polo que se refire ó tratamento dos datos,
e de conformidade co establecido no artigo 8 do RD
682/2003, do 7 de xuño, polo que se regula o sistema
de tramitación telemática a que se refire o artigo 134
e a disposición adicional oitava da Lei 2/ 1995, do 23
de marzo, de sociedades de responsabilidade limitada,
os PUES deberán someterse á Lei orgánica 15/1999,
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal.

Disposición derradeira única.

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

Madrid, 3 de setembro de 2003.

RAJOY BREY

Vicepresidente segundo do Goberno e ministro de Eco-
nomía e ministro de Administracións Públicas.
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ANEXO
Prescricións tecnolóxicas necesarias nos portelos

únicos empresariais
Os requisitos técnicos necesarios para que os portelos

únicos empresariais poidan levar a cabo os servicios de
asesoramento e inicio de tramitación do Centro de Infor-
mación e Rede de Creación de Empresas-CIRCE son:

1. Programa facilitador «PACDUE»
O programa PACDUE é o aplicativo necesario para

inicia-lo trámite telemático de creación de empresas.
Este programa será distribuído en CD ROM ós portelos
únicos empresariais e actualizarase mediante descargas
na web da Dirección Xeral de Política da PEME
(http://www.circe.es).

Os requisitos técnicos do ordenador no que se vaia
executar deberán se-los seguintes:

Característica Valor mínimo

Sistema operativo . . . . . . . . . . . . Microsoft Windows 98 e
Windows 2000.

Memoria RAM . . . . . . . . . . . . . . . . Maior ou igual a 128Mb.
Espacio libre no disco duro

para o aplicativo e para o
almacenamento de datos . 200Mb.

Velocidade do procesador . . Pentium III ou superior.
Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resolución 800 x 600 ou

superior.
Lector CD ROM . . . . . . . . . . . . . . Obrigatorio para primeira

instalación.
Software preinstalado . . . . . . . Internet Explorer 6 e

Access 97.

2. Requisitos de conexión

Son os seguintes:

Característica Valor mínimo

Acceso á internet . . . . . . . . . . . . . . . . Permanente 24h: ADSL,
RDSI ou RTB.

Velocidade de conexión . . . . . . . . 56 Kbps.
Software de correo electrónico . M i c r o s o f t O u t l o o k

Express.

3. Seguridade
Para os efectos de poder comunicar co sistema de

tramitación telemática do Centro de Información e Rede
de Creación de Empresas-CIRCE, mediante sinatura elec-
trónica baseada en sistemas recoñecidos serán válidos
os certificados xa expedidos pola Fábrica Nacional de
Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda que cumpran as
seguintes características:

Clase FNMT Clase 2 CA

Soporte físico
do certificado

Software ou tarxeta criptográfica

* Se o acceso se realiza mediante tarxe-
ta criptográfica é necesario prove-lo
ordenador do PUE/PAIT dun lector
de tarxetas compatible coa norma
PC/SC, e realiza-la instalación dos dri-
vers correspondentes.

* Se o acceso non é mediante tarxeta
senón que o certificado se ten nun
ficheiro, este certificado hai que ins-
talalo no Microsoft Internet Explorer.

17588 REAL DECRETO 1128/2003, do 5 de setem-
bro, polo que se regula o Catálogo Nacional
de Cualificacións Profesionais. («BOE» 223,
do 17-9-2003.)

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cua-
lificacións e da formación profesional, establece o Sis-
tema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional,
que está formado por diferentes instrumentos e accións,
sendo o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
o eixe fundamental do sistema.

A citada lei orgánica, no seu artigo 7.2, atribúelle
ó Goberno, logo de consulta ó Consello Xeral de For-
mación Profesional, a determinación da estructura e o
contido do Catálogo Nacional de Cualificacións Profe-
sionais, así como a aprobación das cualificacións que
proceda incluír neste e a súa permanente actualización.

O catálogo, o réxime básico do cal se define no título I
da citada lei orgánica, é o instrumento que ordena sis-
tematicamente as cualificacións identificadas no sistema
productivo e establece, mediante un catálogo modular,
a formación asociada a aquelas atendendo os requiri-
mentos do emprego. O catálogo determina así o marco
para establece-los títulos e os certificados de profesio-
nalidade, que constituirán as ofertas de formación pro-
fesional referidas a aquel, así como, para a avaliación,
o recoñecemento e a acreditación das competencias pro-
fesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou
de vías non formais de formación, acreditación que será
válida en todo o territorio nacional.

De acordo cos principios e fins que a Lei orgánica
5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da for-
mación profesional, lle atribúe ó Sistema Nacional de
Cualificacións e Formación Profesional, a finalidade do
catálogo é posibilita-la integración das ofertas de for-
mación profesional, adecuándoas ás características e
demandas do sistema productivo, promove-la formación
ó longo da vida e facilita-la mobilidade dos traballadores,
así como a unidade do mercado de traballo. E todo iso,
garantindo os niveis básicos de calidade que se derivan
da permanente observación e análise do sistema pro-
ductivo e das demandas da sociedade.

Para o logro destas finalidades, o catálogo debe iden-
tificar e defini-las cualificacións profesionais máis sig-
nificativas que en cada momento requira o sistema pro-
ductivo, sen que iso supoña regulación do exercicio pro-
fesional ou a atribución en exclusiva dunhas determi-
nadas funcións a concretas cualificacións, nin afecte o
contido das relacións laborais. Así mesmo, debe esta-
blece-los contidos formativos básicos que en cada caso
resulten necesarios, co fin de que as ofertas formativas
garantan a adquisición das competencias profesionais
máis apropiadas para o desempeño profesional.

O catálogo servirá, así mesmo, para facilitarlles ós
interesados información e orientación sobre as oportu-
nidades de aprendizaxe e formación para o emprego,
os procedementos de avaliación, recoñecemento e acre-
ditación das competencias profesionais, calquera que
fose a súa forma de adquisición, así como para establecer
ofertas formativas adaptadas a colectivos con necesi-
dades específicas e, en definitiva, para favorece-lo inves-
timento público e privado na cualificación dos cidadáns
mediante un proceso de formación permanente.

A estructura e o contido do Catálogo Nacional de
Cualificacións Profesionais que se establece mediante
este real decreto favorecerá a transparencia das cua-
lificacións no contexto internacional e particularmente
no europeo. Para iso, ademais dos fins e funcións do
catálogo, establécense os distintos compoñentes de
cada unha das cualificacións e dos módulos formativos
asociados a eles e establécense así mesmo os requisitos
de participación, colaboración e consulta que han de
seguirse para a elaboración e actualización daquel.


