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MINISTERI

D’AFERS EXTERIORS

20273 ORDRE de 15 d’octubre de 2001 per la qual
es crea una oficina consular, amb categoria
de consolat general, a Lagos (República Fede-
ral de Nigèria). («BOE» 261, de 31-10-2001.)

El canvi de capitalitat de la República Federal de Nigè-
ria de Lagos a Abuja ha obligat a traslladar a aquesta
última localitat la seu de la Missió Diplomàtica Perma-
nent d’Espanya en aquest país.

Tanmateix, Lagos continua sent, de fet, la capital eco-
nòmica i comercial de Nigèria, així com la que disposa
de més connexions internacionals i on resideix la major
part de la colònia espanyola establerta en aquest país.

Aquestes raons fan aconsellable mantenir la presèn-
cia oficial espanyola a Lagos mitjançant la creació d’una
oficina consular, igual com han fet la majoria dels països
del nostre entorn.

En virtut d’això, de conformitat amb el que disposa
l’article 21 del Reial decret 632/1987, de 8 de maig,
i amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions
Públiques, he disposat:

Primer.—Es crea, amb efectes d’1 de gener de 2002,
una oficina consular a Lagos, amb categoria de consolat
general, dependent de la Missió Diplomàtica Permanent
d’Espanya a la República Federal de Nigèria i amb juris-
dicció a tot el seu territori.

Segon.—L’oficina consular compta amb un cap, que
té categoria de cònsol general, i amb el personal que
necessiti per al funcionament, el nombre i les caracte-
rístiques del qual són els que resultin de la relació de
llocs de treball corresponent.

Madrid, 15 d’octubre de 2001.

PIQUÉ I CAMPS

Excms. Srs. Subsecretari-Secretari General d’Afers Exte-
riors i Ambaixador d’Espanya a Abuja.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

20276 REIAL DECRET 1125/2001, de 19 d’octubre,
pel qual es modifica el Reglament d’organit-
zació i funcionament de la Inspecció de Treball
i Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
138/2000, de 4 de febrer. («BOE» 261, de
31-10-2001.)

L’aplicació de l’article 33.3 del Reglament d’organit-
zació i funcionament de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social, aprovat pel Reial decret 138/2000, de 4
de febrer, en relació amb l’article 58 del mateix Regla-
ment, ocasiona, en la pràctica diària, interferències i dis-
funcions amb les actuacions inspectores territorials, per
la qual cosa cal modificar els articles 33.3 i 58 esmentats
i aclarir-los i, en especial, concretar els àmbits d’actuació
respectius tant de la Direcció Especial com de les ins-
peccions provincials per evitar sovint que se solapin i
aconseguir-ne la plena coordinació, dins de les comeses
funcionals que fixa el Reglament d’organització i fun-
cionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
en desplegament de la Llei 42/1997, ordenadora de

la Inspecció, en els diferents òrgans de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.

D’altra banda, a l’empara de l’autorització al Govern
que conté la disposició addicional primera, apartat 2,
de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en matèria de finalització de procedi-
ments administratius, és necessari aclarir el contingut
de l’article 20.3 i omplir la llacuna de l’article 33.2 del
Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general sobre procediments per a la impo-
sició de sancions per infraccions d’ordre social i per als
expedients liquidadors de quotes de la Seguretat Social,
en matèria de termini màxim de resolució dels expedients
sancionadors i liquidadors a què es refereix el proce-
diment específic que regula el mateix Reial decret.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Treball
i Afers Socials i d’Administracions Públiques, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 19 d’octubre
de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament d’organització
i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social aprovat pel Reial decret 138/2000, de 4 de
febrer.

S’introdueixen les modificacions següents en el Regla-
ment aprovat pel Reial decret 138/2000, de 4 de febrer:

1. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’ar-
ticle 33:

«Article 33. Normes de distribució territorial.

3. Les actuacions inspectores sobre empreses
o sectors amb activitat en el territori de més d’una
comunitat autònoma les pot exercir la Direcció
Especial de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, que regula aquest Reglament, sens perjudici,
si es determina així, de la co�aboració i la par-
ticipació de les inspeccions provincials sota la unitat
d’acció i de criteri.»

2. Es fa una nova redacció dels apartats 1.1r, 2
i 4 de l’article 58:

«Article 58. Comeses funcionals de la Direcció
Especial d’Inspecció adscrita a l’Autoritat Central.

1. La Direcció Especial d’Inspecció de Treball
i Seguretat Social, en dependència directa de la
seva Autoritat Central, té les comeses inspectores
següents:

1r Organització, coordinació i execució d’ope-
racions i actuacions inspectores en matèria de
règim econòmic de la Seguretat Social respecte
de subjectes, sectors o situacions que s’estenguin
al territori de més d’una comunitat autònoma, en
el marc del que estableix l’article 33.3 d’aquest
Reglament. Anualment, la Direcció Especial ha de
programar els criteris de la seva actuació i comu-
nicar-los a les inspeccions provincials, i també ha
de comunicar, amb caràcter previ, qualsevol altra
actuació de caràcter extraordinari.

2. La Direcció Especial, amb les estructures
especialitzades que siguin necessàries, ha de dur
a terme les comeses anteriors i totes les altres que
li corresponguin amb els mitjans que tinguin assig-
nats. La Direcció Especial pot ordenar a una o
a diverses estructures territorials de la inspecció
que participin en accions o operacions de les que
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assenyala l’apartat anterior, sota la seva direcció,
exercint-ne la coordinació i establint el mètode i
els criteris d’actuació. Quan una inspecció provin-
cial projecti actuar en casos dels compresos a l’a-
partat anterior o comprovi en la seva actuació situa-
cions d’aquest caràcter, ho ha de comunicar a la
Direcció Especial als efectes que siguin procedents.

4. La Direcció Especial, en el seu àmbit d’ac-
tuació, té les facultats sancionadores i liquidadores,
de direcció, programació, organització i control que
corresponen als responsables dels òrgans inspec-
tors perifèrics, en els termes d’aquest Reglament,
i li són aplicables les atribucions i les comeses esta-
blertes per a les inspeccions provincials en matèria
de tramitació i resolució d’expedients sancionadors
i liquidadors.

Correspon al cap de la Unitat Especialitzada de
Seguretat Social de la Direcció Especial resoldre
les actes de liquidació i les actes de liquidació con-
currents amb actes d’infracció pels mateixos fets,
d’acord amb el que estableixen els articles 33 i 34
del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general sobre proce-
diments per a la imposició de sancions per infrac-
cions d’ordre social i per als expedients liquidadors
de quotes de la Seguretat Social.

Contra les resolucions sancionadores o liquida-
dores a què es refereix el paràgraf anterior es pot
interposar recurs d’alçada davant l’òrgan superior
competent per raó de la matèria, d’acord amb el
que preveu el Reglament general sobre procedi-
ments per a la imposició de sancions per infraccions
d’ordre social i per als expedients liquidadors de
quotes de la Seguretat Social, que en el cas d’ac-
tuacions liquidadores de la Direcció Especial corres-
pon a l’Autoritat Central.

També correspon a l’Autoritat Central resoldre
els recursos d’alçada derivats de les actes de liqui-
dació, formulades per les inspeccions provincials
radicades a la Rioja, Ceuta i Melilla.»

Disposició addicional única. Termini màxim per resol-
dre en els expedients sancionadors per infraccions
d’ordre social i de liquidació de quotes per dèbits
a la Seguretat Social.

El termini màxim per resoldre els expedients sancio-
nadors i liquidadors per infraccions d’ordre social i dèbits
per quotes a la Seguretat Social, a què es refereixen
els articles 20.3 i 33.2 del Reial decret 928/1998, de 14
de maig, és de sis mesos; si en aquest termini no hi
ha cap resolució, es produeix la caducitat de l’expedient.
Quan concorrin circumstàncies excepcionals, es pot
acordar l’ampliació del termini màxim, en els termes que
preveu l’article 42.6 de la Llei 30/1992, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Disposició final primera. Habilitació per al desple-
gament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials i, si
s’escau, el d’Administracions Públiques, per dictar les
disposicions d’aplicació i desplegament d’aquest Reial
decret.

Disposició final segona. 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, 19 d’octubre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,

JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ
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