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tral d’Inspecció, d’entre funcionaris amb els requisits exi-
gits per als directors territorials. La relació de llocs de
treball ha de determinar els llocs, els nivells i la resta
de circumstàncies d’inspectors, subinspectors i personal
de suport de la Direcció Especial.

2. L’àmbit de competència de la Direcció Especial
abasta la totalitat del territori espanyol, en les matèries
que tingui atribuïdes funcionalment, en el qual ha de
coordinar les actuacions de les direccions territorials i
les inspeccions provincials, i n’ha d’assumir la direcció
tècnica sota el principi d’unitat d’acció i de criteri.

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

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

1r L’organització, la coordinació, i l’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.

2n L’organització, l’execució i la coordinació de la
inspecció d’entitats i empreses co�aboradores de la
Seguretat Social.

3r L’exercici d’actuacions inspectores en afers d’àm-
bit supraautonòmic de competència de l’Administració
General de l’Estat, com també l’emissió dels informes
que aquesta demani en aquests supòsits.

4t La inspecció de centres de l’Administració de l’Es-
tat, quant a les seves seus centrals o quan l’actuació
excedeixi l’àmbit provincial.

5è Les actuacions inspectores que corresponguin
a programes generals, a objectius assenyalats per òrgans
de la Unió Europea en l’esfera de la seva competència,
o els que s’acordin respecte de matèries de competència
compartida, sens perjudici de la competència que corres-
pongui a les comunitats autònomes.

6è Les que li encomani l’Autoritat Central, en l’es-
fera de la seva competència.

2. La Direcció Especial, amb les estructures espe-
cialitzades que siguin necessàries, ha de dur a terme
les comeses anteriors i totes les altres que li corres-
ponguin amb els mitjans que tingui assignats. La Direcció
Especial pot encomanar a una o a diverses estructures
territorials de la Inspecció que participi en accions o
operacions de les assenyalades a l’apartat anterior, sota
la seva direcció, que n’exerceixi la coordinació i n’es-
tableixi el mètode i els criteris d’actuació. Quan una Ins-
pecció Provincial projecti actuar en casos compresos a
l’apartat 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.

3. En tot el que sigui possible, la Direcció Especial
ha de co�aborar amb les administracions autonòmiques,
a petició d’aquestes mateixes, mitjançant el seu asses-
sorament o informació. En l’àmbit de les competències
d’execució de l’Administració de l’Estat, i en funció de
les necessitats i els efectius disponibles, l’Autoritat Cen-
tral pot disposar reforços temporals a inspeccions pro-
vincials per la Direcció Especial.

4. El director especial, en el seu àmbit, té les facul-
tats de direcció, programació, organització i control que
corresponen als responsables dels òrgans inspectors
perifèrics, en els termes d’aquest Reglament, com també
les facultats resolutòries que tingui conferides.

Disposició addicional primera. La Unitat d’Alta Inspec-
ció de l’Estat.

Les funcions d’alta inspecció de l’Estat en matèria
d’execució de la legislació laboral i de Seguretat Social,

reconegudes en els estatuts d’autonomia, excepte les
relatives a l’assistència sanitària que corresponen a l’òr-
gan competent en aquesta matèria, s’han d’exercir per
mitjà de la Unitat Especial d’Inspectors de Treball i Segu-
retat Social que, a aquests efectes, depèn directament
del ministre de Treball i Assumptes Socials. Aquesta Uni-
tat Especial ha de disposar dels mitjans necessaris per
a les seves comeses i se li han d’adscriure inspectors
de Treball i Seguretat Social amb experiència i preparació
acreditades.

Disposició addicional segona. Caràcter dels òrgans
co�egiats.

Els membres dels diferents òrgans co�egiats que
regula aquest Reglament han d’actuar per raó del càrrec
sense cap retribució complementària.

MINISTERI DE L’INTERIOR

3268 REIAL DECRET 137/2000, de 4 de febrer, pel
qual es modifica el Reglament de procediment
sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat
pel Reial decret 320/1994, de 25 de febrer.
(«BOE» 42, de 18-2-2000.)

El Reglament de procediment sancionador en matèria
de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret 320/1994, de 25 de
febrer, va adequar aquest procediment administratiu a
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú. La modificació d’aquesta última Llei per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, repercuteix necessà-
riament en alguns aspectes del procediment sancionador
en matèria de trànsit que cal ajustar a la nova normativa.

La nova regulació, que conté l’article 44.2 de la Llei
esmentada, del moment en què produeix els seus efectes
en els procediments sancionadors la falta de resolució
expressa en el termini establert exigeix modificar, en
el Reglament esmentat, el termini en què es produeix
la caducitat que regula l’article 16. D’altra banda, la
supressió de la prohibició de delegació de la potestat
sancionadora, que establia l’antic article 127.2 de la Llei
30/1992, aconsella que es prevegi expressament aques-
ta possibilitat fixant per reglament les autoritats dele-
gades en l’article 15. Alhora, cal introduir algunes modi-
ficacions en aquest article ja que ha desaparegut la figura
dels governadors civils.

Finalment, es modifica l’article 13.2 en el sentit de
precisar més nítidament la distinció entre el tràmit d’au-
diència a l’interessat i la proposta de resolució per ajustar
aquest article al 84.4 de la Llei 30/1992.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior,
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 4 de febrer de 2000,

D I S P O S O :

Article únic.

Els articles 13.2, 15, 16 i 17.1 del Reglament de
procediment sancionador en matèria de trànsit, circu-
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lació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat
pel Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, queden
redactats de la manera següent:

«Article 13.2.

Una vegada acabada la instrucció del procedi-
ment i practicada l’audiència a l’interessat per l’òr-
gan corresponent, llevat de quan no constin en el
procediment ni siguin tinguts en compte en la reso-
lució altres fets i altres a�egacions i proves que
les adduïdes per l’interessat, l’instructor ha d’elevar
una proposta de resolució a l’òrgan que tingui atri-
buïda la competència sancionadora perquè hi dicti
la resolució que sigui procedent.»

«Article 15.

1. Els delegats o subdelegats del Govern, si
s’escau, i els alcaldes, han de dictar resolució san-
cionadora o resolució que declari la inexistència
de responsabilitat per la infracció. Aquesta reso-
lució s’ha de dictar per escrit d’acord amb el que
preveu l’article 55.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu
comú, llevat que els òrgans administratius exer-
ceixin la seva competència de manera verbal, cas
en què el titular de la competència ha d’autoritzar
una relació de les que hagi dictat de manera verbal,
i fer constar el contingut d’acord amb el que preveu
l’article 55.2 de la Llei esmentada. La resolució s’ha
de notificar en el termini de sis mesos des que
es va iniciar el procediment, ha de ser motivada i
ha de decidir totes les qüestions plantejades pels inte-
ressats i aquelles altres derivades del procediment.

2. La resolució no pot tenir en compte fets dife-
rents dels determinats en la fase d’instrucció del
procediment, sens perjudici de la seva valoració
jurídica diferent.

3. Les autoritats que tinguin atribuïda la potes-
tat sancionadora en matèria de trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, poden dele-
gar les seves competències en els caps provincials
i locals de trànsit o en aquests i en els subdelegats
del Govern corresponents quan es tracti del delegat
del Govern. La potestat sancionadora també la
poden delegar els alcaldes d’acord amb les normes
per les quals es regeix l’Administració local.

Article 16.

Si no s’ha notificat la resolució un cop trans-
correguts sis mesos des de la iniciació del proce-
diment, es produeix la caducitat del procediment
i el mateix òrgan competent per dictar la resolució
ha d’arxivar les actuacions, a so�icitud de qualsevol
interessat o d’ofici, excepte en els casos en què
el procediment s’hagi paralitzat per una causa impu-
table als interessats o en el cas de suspensió del
procediment que preveu l’article 2.1 d’aquest
Reglament, com també per les causes que preveu
l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Article 17.1.

Contra les resolucions dels subdelegats del Govern
es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un
mes davant el delegat del Govern, el qual pot delegar
la competència per emetre resolució en el director
general de trànsit. I contra les resolucions dels dele-
gats del Govern es pot interposar recurs d’alçada en
el termini d’un mes davant el ministre de l’Interior,
el qual també pot delegar la competència per emetre
resolució en el director general de trànsit.»

Disposició final única.

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

Madrid, 4 de febrer de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,

JAIME MAYOR OREJA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

3371 REIAL DECRET 238/2000, de 18 de febrer,
pel qual es modifica la norma general d’eti-
quetatge, presentació i publicitat dels productes
alimentaris, aprovada pel Reial decret
1334/1999, de 31 de juliol. («BOE» 43, de
19-2-2000.)

El Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, aprova
la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat
dels productes alimentaris, harmonitzada amb la Direc-
tiva 79/112/CEE, del Consell, relativa a l’aproximació
de les legislacions dels estats membres en matèria d’e-
tiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimen-
taris destinats al consumidor final, l’última modificació
de la qual la constitueix la Directiva 97/4/CE.

La Directiva 79/112/CEE preveu en l’article 7, apar-
tat 3, la possibilitat d’establir excepcions a la indicació
de la quantitat d’un ingredient en l’etiquetatge d’un pro-
ducte alimentari. Així mateix, d’acord amb l’apartat 4,
es poden preveure excepcions en determinats productes
alimentaris al mètode de càlcul de la quantitat dels seus
ingredients.

D’acord amb aquestes possibilitats, la Comissió ha
adoptat la Directiva 1999/10/CE, de 8 de març, per
la qual s’estableixen excepcions a les disposicions de
l’article 7 de la Directiva 79/112/CEE, del Consell, la
incorporació de la qual al nostre ordenament intern es
du a terme per aquest Reial decret.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que
atribueixen a l’Estat la competència exclusiva en matèria
de bases i coordinació de la planificació general de l’ac-
tivitat econòmica i la sanitat, respectivament, i de con-
formitat amb l’article 40.2 de la Llei 14/1986, de 25
d’abril, general de sanitat.

En la tramitació del procediment dut a terme per a
l’aprovació d’aquest Reial decret s’ha donat audiència
a les associacions de consumidors i usuaris i als sectors
afectats, i la Comissió Interministerial per a l’Ordenació
Alimentària n’ha emès l’informe preceptiu.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat
i Consum, d’Economia i Hisenda, d’Indústria i Energia
i d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Con-
sell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres en la reunió del dia 18 de febrer de 2000,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació de l’article 8 de la norma
general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels pro-
ductes alimentaris.

Es modifica l’article 8 de la norma general d’etique-
tatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris,


