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euros e ao Consello de Ministros, por proposta do 
de Traballo e Asuntos Sociais, ata 187.515 euros.

2. No ámbito das competencias da Administra-
ción xeral do Estado as infraccións en materia de 
prevención de riscos laborais serán sancionadas, 
por proposta da Inspección de Traballo e Seguridade 
Social, pola autoridade competente no ámbito pro-
vincial, ata 40.985 euros; polo director xeral compe-
tente, ata 123.000 euros; polo ministro de Traballo e 
Asuntos Sociais, ata 409.900 euros, e polo Consello 
de Ministros, por proposta do de Traballo e Asuntos 
Sociais, ata 819.780 euros.

3. As infraccións en materia de cooperativas 
tipificadas nesta lei serán sancionadas, por proposta 
da Inspección de Traballo e Seguridade Social, polo 
órgano directivo de que dependa o Rexistro de 
Sociedades Cooperativas, ata 7.600 euros, e polo 
ministro de Traballo e Asuntos Sociais, ata 37.920 
euros e a descualificación.»

Disposición derradeira segunda. Modificación do texto 
refundido da Lei de procedemento laboral, aprobado 
polo Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril.

Súmase un novo número 3 ao artigo 151 do texto 
refundido da Lei de procedemento laboral, aprobado por 
Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril, coa seguinte 
redacción:

«3. Así mesmo, tramitarase conforme este pro-
ceso a impugnación das decisións da empresa de 
atribuír carácter reservado ou de non lles comunicar 
determinadas informacións aos representantes dos 
traballadores, así como os litixios relativos ao cum-
primento polos representantes dos traballadores e 
os expertos que os asistan da súa obriga de sixilo.

O xuíz ou sala deberá adoptar as medidas nece-
sarias para salvagardar o carácter reservado ou 
segredo da información de que se trate.»

Disposición derradeira terceira. Fundamento constitu-
cional.

Esta lei dítase ao abeiro do establecido no artigo 
149.1.7.ª da Constitución, que lle atribúe ao Estado a com-
petencia exclusiva en lexislación laboral, sen prexuízo da 
execución polos órganos das comunidades autónomas, e 
do previsto no artigo 149.1.6.ª da Constitución, en canto ao 
novo número 5 do artigo 65 do Estatuto dos traballadores 
introducido polo número seis do artigo único desta lei.

Disposición derradeira cuarta. Incorporación de dereito 
da Unión Europea.

Mediante esta lei incorpóranse ao dereito español a 
Directiva 2002/14/CE do Parlamento Europeo e do Conse-
llo, do 11 de marzo de 2002, pola que se establece un 
marco xeral relativo á información e á consulta dos traba-
lladores na Comunidade Europea, e a Directiva 2002/74/CE, 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de setembro 
de 2002, que modifica a Directiva 80/987/CEE do Consello 
sobre a aproximación das lexislacións dos Estados mem-
bros relativas á protección dos traballadores asalariados 
no caso de insolvencia do empresario.

Disposición derradeira quinta. Desenvolvemento regu-
lamentario.

Autorízase o Goberno para ditar as disposicións que 
sexan necesarias para a aplicación e o desenvolvemento 
desta lei.

Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 16 de novembro de 2007.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 19818 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 47/2007, 

do 19 de xaneiro, polo que se aproba o proce-
demento básico para a certificación de eficien-
cia enerxética de edificios de nova construción. 
(«BOE» 276, do 17-11-2007.)

Advertidos erros no Real decreto 47/2007, do 19 de 
xaneiro, polo que se aproba o procedemento básico para 
a certificación de eficiencia enerxética de edificios de 
nova construción, publicado no «Boletín Oficial del 
Estado», suplemento en lingua galega número 3, do 1 de 
febreiro de 2007, procédese a efectuar as oportunas recti-
ficacións:

Na páxina 607, segunda columna, no número 2.2), 
onde di: «2) Referencia ao valor numérico…», debe dicir: 
«2) Cando se utilice a opción xeral, referencia ao valor 
numérico…»

Na páxina 607, segunda columna, suprímese a refe-
rencia ao número «4)», quedando sen alteración o resto 
do parágrafo.

Na páxina 607, segunda columna, onde di: «5) Cando 
se utilice a opción simplificada, incluír o texto seguinte: 
«O consumo…»»; debe dicir: «4) Cando se utilice a 
opción simplificada, só se deberá especificar a cualifica-
ción de eficiencia enerxética asignada, incluíndo o texto 
seguinte: «A cualificación de eficiencia enerxética obtí-
vose mediante o procedemento simplificado recollido no 
documento .......... (documento recoñecido que corres-
ponda)»».

Na mesma páxina e columna, onde di: «6)», debe 
dicir: «5)»; e onde di «7)», debe dicir: «6)». 

 19850 ORDE PRE/3338/2007, do 15 de novembro, 
pola que se modifica o anexo I do Real decreto 
2163/1994, do 4 de novembro, polo que se 
implanta o sistema harmonizado comunitario 
de autorización para comercializar e utilizar 
produtos fitosanitarios respecto á ampliación 
do uso da substancia activa fostiazato. 
(«BOE» 277, do 19-11-2007.)

A Directiva 91/414/CEE do Consello, do 15 de xullo de 
1991, relativa á comercialización de produtos fitosanita-
rios, inclúe no seu anexo I as substancias activas que 
foron autorizadas para a súa incorporación nos produtos 


