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CAP DE L’ESTAT

14917 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret llei
2/2000, de 23 de juny, pel qual es modifica
la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació
del règim econòmic i fiscal de les Canàries,
i altres normes tributàries. («BOE» 187,
de 5-8-2000.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
llei 2/2000, de 23 de juny, pel qual es modifica la Llei
19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim eco-
nòmic i fiscal de les Canàries, i altres normes tributàries,
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 151,
de 24 de juny de 2000, i en el suplement en català
número 8, de 22 de juliol de 2000, es procedeix a fer-ne
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 597, segona columna, article 33, apartat
4, tercera línia, on diu: «... laboral. L’elecció de perso-
nal,...», ha de dir: «... laboral. La selecció de personal,...».

A la pàgina 600, segona columna, article 43, apartat
2, paràgraf b), cinquena línia del quadre, on diu: «Menys
d’un 2,5 per 100...», ha de dir: «Menys d’un 25 per
100...».

A la pàgina 604, segona columna, article 67, apartat
3, penúltima línia, on diu: «... hagi estat declarada per...»,
ha de dir: «... hagi estat declarat per...».

MINISTERI DE TREBALL

I AFERS SOCIALS

15060 REIAL DECRET LEGISLATIU 5/2000, de 4 d’a-
gost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
(«BOE» 189, de 8-8-2000.)

La sentència del Tribunal Constitucional 195/1996,
de 28 de novembre, estableix que correspon al legislador
estatal la tasca de reelaborar la Llei 8/1988, de 7 d’abril,
sobre infraccions i sancions en l’ordre social, en nom
del respecte i la clarificació de l’ordre constitucional de
competències i en benefici de la seguretat jurídica,
imprescindibles en matèria sancionadora.

El legislador, a través de la disposició addicional pri-
mera de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social, autoritza
el Govern per elaborar, en el termini de nou mesos des
de la seva entrada en vigor, un text refós de la Llei d’in-
fraccions i sancions en l’ordre social, en què s’integrin,
degudament regularitzades, aclarides i sistematitzades,
les diferents disposicions legals que enumera.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball
i Afers Socials, d’acord amb el Consell d’Estat i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 4 d’agost de 2000,

D I S P O S O :

Article únic.

S’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i
sancions en l’ordre social, que s’insereix a continuació.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret legislatiu i el text refós que aprova
entren en vigor el dia 1 de gener de 2001.

Palma de Mallorca, 4 d’agost de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,

JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ

TEXT REFÓS DE LA LLEI SOBRE
INFRACCIONS I SANCIONS

EN L’ORDRE SOCIAL

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Infraccions en l’ordre social.

1. Constitueixen infraccions administratives en l’or-
dre social les accions o omissions dels diferents sub-
jectes responsables tipificades i sancionades en aquesta
Llei i en les lleis de l’ordre social.

2. Les infraccions no poden ser objecte de sanció
sense instrucció prèvia de l’expedient oportú, de con-
formitat amb el procediment administratiu especial en
aquesta matèria, a proposta de la Inspecció de Treball
i Seguretat Social, sens perjudici de les responsabilitats
d’un altre ordre que puguin concórrer.

3. Les infraccions es qualifiquen de lleus, greus i
molt greus en consideració a la naturalesa del deure
infringit i l’entitat del dret afectat, de conformitat amb
el que estableix aquesta Llei.

Article 2. Subjectes responsables de la infracció.

Són subjectes responsables de la infracció les per-
sones físiques o jurídiques i les comunitats de béns que
incorrin en les accions o omissions tipificades com a
infracció en aquesta Llei i, en particular, les següents:

1. L’empresari en la relació laboral.
2. Els empresaris, els treballadors per compte propi

o d’altri o assimilats, els perceptors i els so�icitants de
les prestacions de Seguretat Social, les mútues d’acci-
dents de treball i malalties professionals i altres entitats
co�aboradores en la gestió, en l’àmbit de la relació jurí-
dica de Seguretat Social, així com les entitats o les empre-
ses responsables de la gestió de prestacions quant a
les seves obligacions en relació amb el Registre de pres-
tacions socials públiques i altres subjectes obligats a
facilitar informació de transcendència recaptadora en
matèria de Seguretat Social.

3. Els empresaris, els treballadors i, en general, les
persones físiques o jurídiques, respecte de la normativa
de co�ocació, fomento de l’ocupació i de formació pro-
fessional ocupacional i contínua.

4. Els transportistes, els agents, els consignataris,
els representants, els treballadors i, en general, les per-
sones físiques o jurídiques que intervinguin en opera-
cions d’emigració o moviments migratoris.

5. Els empresaris i els treballadors per compte propi
respecte de la normativa sobre treball d’estrangers.

6. Les cooperatives respecte als seus socis treba-
lladors i socis de treball, d’acord amb la Llei 27/1999,
de 16 de juliol, de cooperatives.

7. Les agències de co�ocació, les empreses de tre-
ball temporal i les empreses usuàries respecte de les
obligacions que estableix la seva legislació específica
i la de prevenció de riscos laborals, sens perjudici del
que estableixen altres números d’aquest article.


