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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
2529 Reial decret 107/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifica el Reglament 

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

La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici, ha incorporat parcialment al dret espanyol la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior.

La Llei esmentada, a l’exposició de motius, indicava la necessitat de dur a terme un 
exercici d’avaluació de tota la normativa reguladora de l’accés a les activitats de serveis i 
del seu exercici per adequar-la als principis que la mateixa Llei estableix.

Aquest és l’objectiu de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses 
lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, 
que, al seu article 9, introdueix una sèrie de modificacions a la Llei 42/1997, de 14 de 
novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, modificacions que 
tenen com a finalitat assegurar la col·laboració i cooperació entre autoritats amb competència 
per iniciar procediments sancionadors en els diferents estats membres, mitjançant la 
comunicació de fets que poden donar lloc a sancions per altres estats membres, quan 
aquests s’han comprovat en l’exercici de l’actuació inspectora, i amb la possibilitat d’utilitzar 
com a mitjans de prova les dades o antecedents que constin a les administracions públiques 
dels estats membres corresponents; en aquests supòsits, es preveu la interrupció de 
terminis de caducitat per impossibilitat d’obtenir informació a causa de dificultats en la 
cooperació administrativa internacional, i s’assenyalen com a competència exclusiva de 
l’Autoritat Central les funcions de col·laboració i assistència administrativa amb autoritats 
dels diferents estats membres.

Per tant, és necessari adaptar la normativa reglamentària reguladora de l’organització 
i el funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a les novetats introduïdes 
per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva 
adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, en la Llei 
42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de la Presidència i del ministre de Treball i 
Immigració, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 5 de febrer de 2010,

DISPOSO:

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.

El Reglament d’organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret 138/2000, de 4 de febrer, queda modificat de la manera 
següent:

U. L’apartat c) de l’article 15.1 queda redactat de la manera següent:

«c) Comprovació de dades o antecedents que constin a les administracions 
públiques; amb aquesta finalitat, la Inspecció pot accedir a aquestes dades i 
antecedents, fer encreuaments informàtics i sol·licitar antecedents o informació que 
permeti comprovar el compliment de la normativa aplicable. Si de l’examen se’n 
dedueixen indicis d’incompliment, es pot procedir en la forma disposada en els 
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apartats anteriors a fi de completar la comprovació. També es poden valorar les 
dades o antecedents que li subministrin altres administracions públiques de la Unió 
Europea.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Les actuacions comprovadores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a 
un mateix subjecte no es poden dilatar per un temps superior a nou mesos continuats, 
llevat de dilacions imputables al subjecte inspeccionat o a persones que en 
depenguin, o deguda a dificultats en la cooperació administrativa internacional, de 
conformitat amb l’article 14 de la Llei ordenadora de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.»

Tres. L’apartat 3 de l’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Les actuacions comprovadores seguides a un mateix subjecte, una vegada 
iniciades, no es poden interrompre per un temps superior a tres mesos, tret que la 
interrupció la causi el subjecte inspeccionat o persones que en depenguin, o es 
degui a dificultats en la cooperació administrativa internacional.»

Quatre. L’apartat 4 de l’article 47 queda redactat de la manera següent:

«La representació, participació i col·laboració administrativa a la Unió Europea i 
en els altres àmbits internacionals en els afers relacionats amb la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social.»

Disposició derogatòria única. Abast de la derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta en exercici de la competència estatal en matèria de 
legislació laboral, a l’empara del que disposa l’article 149.1.7a de la Constitució espanyola, 
en tant que sigui aplicable a procediments en matèria laboral.

En relació amb els procediments en matèria de Seguretat Social, el Reial decret 
constitueix legislació bàsica, a l’empara de l’article 149.1.17a de la Constitució espanyola, 
excepte pel que respecta als procediments en matèria de règim econòmic de la Seguretat 
Social, la regulació dels quals queda emparada en el títol competencial corresponent de 
l’article 149.1.17a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 5 de febrer de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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