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maior integridade profesional e a maior competencia téc-
nica, e estar libres de toda presión e incentivo, en par-
ticular de tipo económico, que poida influír no seu xuízo
ou nos resultados do seu control, especialmente se tales
presións e incentivos emanan de persoas ou grupos de
persoas interesados no resultado das verificacións.

3. O organismo deberá dispoñer do persoal e
posuí-los medios necesarios para cumprir debidamente
os labores técnicos e administrativos relacionados coa
realización das verificacións; deberá ter acceso, así mes-
mo, ó material necesario para as verificacións excep-
cionais.

4. O persoal encargado dos controis deberá posuír:
a) Unha boa formación técnica e profesional.
b) Coñecementos satisfactorios das disposicións

relativas ós controis que realiza e unha práctica suficiente
nos devanditos controis.

c) A aptitude necesaria para redacta-los certificados,
as actas e os informes en que se plasmarán os controis
efectuados.

5. Deberá garantirse a independencia do persoal
encargado do control. A remuneración de cada axente
non dependerá do número de controis que efectúe nin
dos resultados destes.

6. O organismo deberá subscribir un seguro de res-
ponsabilidade civil.

7. O persoal do organismo estará obrigado ó segre-
do profesional en todo o que chegue a coñecer no exer-
cicio das súas funcións (salvo ante as autoridades admi-
nistrativas) no marco deste real decreto ou de calquera
outra norma de dereito interno pola que esta se aplique.

MINISTERIO DE TRABALLO
E ASUNTOS SOCIAIS

11725 REAL DECRETO 464/2003, do 25 de abril,
polo que se modifica o Real decreto 707/2002,
do 19 de xullo, polo que se aproba o Regu-
lamento sobre o procedemento administrativo
especial de actuación da Inspección de Tra-
ballo e Seguridade Social e para a imposición
de medidas correctoras de incumprimentos
en materia de prevención de riscos laborais
no ámbito da Administración xeral do Estado.
(«BOE» 139, do 11-6-2003.)

O acordo adoptado polo Consello de Ministros, na
reunión celebrada o día 11 de outubro de 2002, polo
que se dá contestación ó requirimento de incompetencia
formulado polo Goberno da Xeneralidade de Cataluña,
en relación co Real decreto 707/2002, do 19 de xullo,
polo que se aproba o Regulamento sobre o procede-
mento administrativo especial de actuación da Inspec-
ción de Traballo e Seguridade Social e para a imposición
de medidas correctoras de incumprimentos en materia
de prevención de riscos laborais no ámbito da Admi-
nistración xeral do Estado, acepta modifica-la disposición
derradeira primeira do citado real decreto e a disposición
adicional segunda do regulamento aprobado por aquel.

A sentencia dictada pola Sección Sétima da Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, en
data 10 de febreiro de 2003, anula o punto 3 do artigo 3
do Regulamento de organización e funcionamento da
Inspección de Traballo e Seguridade Social, aprobado

polo Real decreto 138/2000, do 4 de febreiro, que se
refire á obriga de avisar con antelación das actuacións
inspectoras en centros ou dependencias da Administra-
ción pública, polo que, aplicando idéntico fundamento
xurídico, procede suprimi-la mesma obriga de aviso pre-
vio que prevé o actual punto 1 do artigo 4 do Regu-
lamento aprobado polo Real decreto 707/2002 e reor-
dena-lo resto dos puntos do devandito artigo.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Traballo
e Asuntos Sociais, de acordo co Consello de Estado e
logo de deliberación do Consello de Ministros na súa
reunión do día 25 de abril de 2003,

D I S P O Ñ O :

Artigo primeiro. Modificación do Real decre-
to 707/2002, do 19 de xullo, polo que se aproba
o Regulamento sobre o procedemento administrativo
especial de actuación da Inspección de Traballo e
Seguridade Social e para a imposición de medidas
correctoras de incumprimentos en materia de pre-
vención de riscos laborais no ámbito da Administra-
ción xeral do Estado.

Suprímese o seguinte inciso literal da disposición
derradeira primeira do Real decreto 707/2002, de 19
de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre o
procedemento administrativo especial de actuación da
Inspección de Traballo e Seguridade Social e para a impo-
sición de medidas correctoras de incumprimentos en
materia de prevención de riscos laborais no ámbito da
Administración xeral do Estado:

«... así como norma básica no sentido previsto
no artigo 149.1.18.a dela, respecto do persoal civil
con relación de carácter administrativo ou estatu-
tario ó servicio das administracións públicas.»

Artigo segundo. Modificación do Regulamento sobre
o procedemento administrativo especial de actuación
da Inspección de Traballo e Seguridade Social e para
a imposición de medidas correctoras de incumpri-
mentos en materia de prevención de riscos laborais
no ámbito da Administración xeral do Estado, apro-
bado polo Real decreto 707/2002, do 19 de xullo.

Un. Dáselle unha nova redacción ó artigo 4 do Regu-
lamento sobre o procedemento administrativo especial
de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade
Social e para a imposición de medidas correctoras de
incumprimentos en materia de prevención de riscos labo-
rais no ámbito da Administración xeral do Estado, apro-
bado polo Real decreto 707/2002, do 19 de xullo:

«Artigo 4. Desenvolvemento da actuación inspec-
tora.
1. Nas visitas ós centros de traballo para a com-

probación do cumprimento da normativa sobre pre-
vención de riscos laborais, o inspector de Traballo
e Seguridade Social procederá conforme o disposto
no artigo 40.2 da Lei de prevención de riscos labo-
rais.

2. A Inspección de Traballo e Seguridade
Social poderá solicitar na súa actuación a colabo-
ración e o asesoramento técnico necesario do Ins-
tituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo,
de conformidade co establecido no artigo 9.2, pará-
grafo segundo, da Lei de prevención de riscos
laborais.

3. O inspector de Traballo e Seguridade Social
actuante poderá solicitar informe ó comité de segu-
ridade e saúde laboral competente da provincia ou
do departamento ó que pertenza a unidade admi-



Suplemento núm. 9 Martes 1 xullo 2003 1421

nistrativa inspeccionada ou do órgano delegado
daquel.

4. Unha vez concluídas as comprobacións, se
como resultado destas o inspector de Traballo e
Seguridade Social actuante considerase que exis-
ten incumprimentos ou irregularidades no cumpri-
mento da normativa de prevención de riscos labo-
rais, emitirá unha proposta de requirimento sobre
as cuestións formuladas na dita materia, no que
se recollerán as irregularidades detectadas, as
medidas que deben adoptarse para emendalas e
o prazo que considera necesario para a súa exe-
cución.»

Dous. Dáselle unha nova redacción á disposición
adicional segunda do Regulamento sobre o procedemen-
to administrativo especial de actuación da Inspección
de Traballo e Seguridade Social e para a imposición de
medidas correctoras de incumprimentos en materia de
prevención de riscos laborais no ámbito da Administra-
ción xeral do Estado, aprobado polo Real decre-
to 707/2002, do 19 de xullo:

«Disposición adicional segunda. Réxime do per-
soal civil das restantes administracións públicas.
Respecto do persoal civil ó servicio das restantes

administracións públicas e en defecto de normativa
propia, aplicarase o procedemento establecido nes-
te regulamento, se ben as competencias asignadas
neste ós delegados do Goberno, ós subsecretarios
dos departamentos ministeriais e ó Consello de
Ministros corresponderán, en todo caso, ós respec-
tivos órganos de Goberno das citadas administra-
cións públicas.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o primeiro día do
mes seguinte ó da súa publicación no «Boletín Oficial
del Estado».

Dado en Madrid, o 25 de abril de 2003.
JUAN CARLOS R.

O ministro de Traballo e Asuntos Sociais,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

XEFATURA DO ESTADO
11877 LEI 18/2003, do 12 de xuño, sobre concesión

dun suplemento de crédito e tres créditos
extraordinarios, por importe de 43.681.176,77
euros, para compensa-las sociedades conce-
sionarias de autoestradas de peaxe pola perda
de ingresos derivada da rebaixa das tarifas
de peaxe. («BOE» 141, do 13-6-2003.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O suplemento de crédito e os créditos extraordinarios
están destinados a dota-los recursos necesarios para

compensa-las sociedades concesionarias de autoestra-
das de peaxe pola perda de ingresos ocasionada pola
rebaixa das tarifas de peaxe, así como a aboa-los xuros
de demora motivados por atraso no pagamento dos prin-
cipais das compensacións.

O Real decreto lei 6/1999, do 16 de abril, de medidas
urxentes de liberalización e incremento da competencia,
no seu artigo 8, estableceu a dita compensación, dis-
pondo a iniciación dos trámites de revisión dos contratos
de concesión de autoestradas para rebaixa-las tarifas
satisfeitas polos usuarios nun sete por cento. A Admi-
nistración xeral do Estado liquidará ás sociedades con-
cesionarias do seu ámbito competencial pola perda de
ingresos que lles supoña a baixada de tarifas. Cando
o concedente sexa unha comunidade autónoma, a Admi-
nistración xeral do Estado poderá celebrar convenios de
colaboración con esta co fin de fixa-las actuacións e
mailo financiamento necesarios para levar a cabo a dita
liquidación.

A disposición derradeira primeira.seis do Real decreto
lei 6/1999, determina, ó abeiro do artigo 149.1.14.a da
Constitución, o carácter de lexislación de aplicación xeral
do disposto no seu artigo 8.

O Real decreto lei 18/1999, do 5 de novembro, polo
que se conceden créditos extraordinarios e suplementos
de crédito por importe total de 27.156.252.160 pesetas,
para atender obrigas derivadas de gastos de investimen-
to do Ministerio de Fomento, e se adoptan medidas
urxentes referentes á rebaixa das tarifas das autoestra-
das de peaxe, no seu artigo 3, facultou as administra-
cións públicas concedentes de autoestradas de peaxe
para realiza-la medida prevista no artigo 8 do Real decre-
to lei 6/1999, mediante rebaixas selectivas e non lineais
das tarifas satisfeitas polos usuarios.

Coa finalidade de dota-los recursos necesarios para
o aboamento das sociedades concesionarias das com-
pensacións aludidas e os xuros de demora correspon-
dentes, tramítanse o presente suplemento de crédito e
créditos extraordinarios, de acordo co Consello de Esta-
do, logo de informe favorable da Dirección Xeral de
Orzamentos.

Artigo 1. Concesión do suplemento de crédito e dos
créditos extraordinarios.

Concédese un suplemento de crédito e tres créditos
extraordinarios, por importe total de 43.681.176,77
euros, á sección 17 «Ministerio de Fomento», servicio
01 «Ministerio, Subsecretaría e Servicios Xerais», pro-
grama 511D «Dirección e Servicios Xerais de Fomento»,
co seguinte detalle:

Suplemento de crédito

Concepto Denominación Importe en euros

352 Xuros de demora . . . . . . . . . . . 4.610.025,67

Créditos extraordinarios

Concepto Denominación Importe en euros

353 Xuros de demora. Obrigas
de exercicios anteriores 1.297.961,00

452 Para compensa-la perda de
ingresos pola rebaixa
das tarifas de peaxe
( R e a l d e c r e t o l e i
6/1999). Obrigas de
exercicios anteriores . . . . 16.921.370,00


