
TEMA 1: LA INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L'ÀMBIT 
DE LES RELACIONS LABORALS



1.- La intervenció administrativa en la 
gènesi del Dret del treball: una 
perspectiva històrica

� Precedent més remot: Comissió de Reformes Socials 
(1883). Substituïda per l'Institut de Reformes Socials 
(1903).

� Creació de la Inspecció de Treball (1906).
� Creació del Ministeri de Treball (1920).
� Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): 

increment de competències del Ministeri de Treball 
amb comitès paritaris.

� Segona República: substitució de comitès paritaris 
per jurats mixtos i el Ministeri de Treball assumeix 
competències en política d'ocupació

� Règim franquista: el Ministeri de Treball 
s'encarregava en exclusiva de regular les condicions 
de treball amb les reglamentacions de treball i les 
ordenances laborals



� CE 1978: canvi radical
� Nou model de relacions laborals que estableix determinades 

facultats a favor d'empresaris i treballadors (llibertat 
d'empresa, drets col·lectius als treballadors).

� Art. 117.3 CE: l’exercici de la potestat jurisdiccional 
correspon en exclusiva als jutjats i tribunals; restricció de la 
funció “quasijurisdiccional” de l'Administració laboral.

� Tendència a la flexibilització del mercat de treball de les 
últimes reformes legislatives: disminució dels supòsits en 
què s'exigeix la concessió d'una autorització administrativa.



2.- Significat i abast de la intervenció de 
l'Administració pública en matèria laboral

� Activitat d'ordenació o policia: consisteix a limitar o condicionar 
els drets dels particulars.
� Actuacions merament formals (registre i dipòsit, etc.).
� Concessió o denegació de certes autoritzacions o permisos.
� Imposició de deures i obligacions.

� Activitat arbitral: decisió o solució de discrepàncies entre 
empresaris i treballadors

� Activitat prestacional o de servei públic: subministrar 
prestacions o satisfer necessitats públiques.

� Activitat administrativa promocional o de foment: concessió de 
determinats premis o suports amb la finalitat d'estimular els 
particulars perquè exercisquen determinades activitats 
orientades al compliment de fins d'interès general

� Activitat sancionadora



3.- El repartiment de competències entre l'Estat 
i les comunitats autònomes en matèria laboral. 
Potestat reglamentària i Dret del Treball

� 149.1.7a CE: és competència exclusiva de l'Estat la 
legislació laboral, sense perjuí de la seua execució
per les CCAA.

� Legislació = lleis i reglaments de desenvolupament 
de les lleis.

� Competències de les CCAA: execució de la normativa 
laboral (realització de totes les actuacions que 
resulten necessàries per a l'aplicació de les normes 
laborals, cosa que inclou l'administració, vigilància, 
sanció i organització de serveis en matèria laboral).

� Traspàs de funcions i serveis des de l'Estat a les 
CCAA: les CCAA s'encarreguen de l'execució de la 
major part de les matèries laborals.



� El Govern ostenta la potestat reglamentària (art. 97 CE).
� Decrets (per Consell de ministres)
� Ordres Ministerials (per ministres) 

� Paper del reglament
� No pot regular una matèria que haja sigut reservada a la llei per la CE.
� No pot regular matèries que, sense estar constitucionalment reservades a la 

llei, de fet hagen sigut regulades per una llei. 
� Només pot concretar o especificar el que disposa la llei.
� Però en la pràctica hi ha remissions a reglaments perquè regulen una 

determinada matèria (p. ex. relacions laborals especials). 
� Reglaments sectorials o ordenances de necessitat (DA 7a ET). 

� Regulen les condicions de treball en determinats sectors d'activitat i 
demarcacions territorials. 

� Requisits
� Que no existisca conveni col·lectiu aplicable. 
� No siga possible acudir a l'extensió de convenis de l'art. 92.2 ET.



TEMA 3.- ELS PRINCIPALS 
ÀMBITS D'INTERVENCIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN 
MATÈRIA LABORAL I DE 
SEGURETAT SOCIAL



1.- L'exigència de comunicació a l'autoritat laboral i 
les funcions administratives de registre i dipòsit
1.- Obertura de centres de treball

� Obligació de donar d'alta cada centre de 
treball davant de l'autoritat laboral (art. 
1.5 ET i Ordre TIN/1071/2010).
� No és necessària autorització prèvia.
� Ha d'efectuar-se amb caràcter previ a 

l'obertura del centre o a la represa 
d'activitats o dins dels 30 dies següents 
(excepte obres de construcció). 



1.2.- Contractació laboral

� Obligacions empresarials:
� Comunicació a l'oficina pública d'ocupació dels contractes 

subscrits o pròrrogues (10 dies) (art. 16.1 ET).
� Remissió a l'oficina pública d'ocupació de la còpia bàsica dels 

contractes subscrits per escrit (art. 8.3 ET).

� ETT
� Obligacions d'informació (art. 5 LETT i 16 RD 4/1995):

� contractes de posada a disposició subscrits,
� canvi de titularitat,
� obertura i tancament de centres de treball, i 
� cessaments d'activitat.

� Registre públic d'ETT 



1.3.- Mobilitat geogràfica

� Trasllats col·lectius: obligació de 
notificar a l'autoritat laboral l'inici del 
període de consultes i les posicions de 
les parts després de la seua conclusió
(art. 40.2 ET). 



1.4.- Expedients de regulació
d'ocupació
� Art. 51 i 47 ET i RD 1483/2012.
� Després de la reforma laboral de 2012 se suprimeix la necessitat 

d'autorització administrativa.
� Competències de l'autoritat laboral. 

� L'empresari ha de comunicar-li l'inici del procediment.
� L'autoritat laboral ho comunicarà a l'entitat gestora de les prestacions per 

desocupació i demanarà, amb caràcter preceptiu, informe de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social. 

� Ha de vetlar per l'efectivitat del període de consultes.
� Finalitzat el període de consultes, l'empresari comunicarà el seu resultat.

� En cas d'acord, en traslladarà còpia íntegra.
� Si no hi ha acord, la decisió final que haja adoptat.

� Possibilitat d'impugnar els acords adoptats en període de consultes quan 
estime que s'han aconseguit per mitjà de frau, dol, coacció o abús de dret, 
així com quan l'entitat gestora de la prestació per desocupació haja 
informat que l'acord poguera tenir com a objecte l'obtenció indeguda de 
prestacions.



1.5.- Dipòsit d'estatuts de sindicats i 
associacions empresarials

� Dipòsit dels estatuts en l'oficina pública 
competent. 

� Control merament formal de l'oficina 
pública: si no hi ha defectes, o una 
vegada corregits, publicitat del dipòsit 
en el tauler d'anuncis de l'oficina i en el 
butlletí oficial corresponent (art. 4 
LOLS; art. 3, Llei 19/1977).



1.6.- Eleccions a representants 
unitaris
� Comunicació del propòsit de promoure eleccions a l'oficina 

pública dependent de l'autoritat laboral (almenys amb un mes 
d'antelació) i aquesta ha d'exposar en el tauler d'anuncis els 
preavisos d'eleccions, i facilitar còpia als sindicats (art. 67.1 ET).

� El president de la mesa electoral ha de presentar davant de 
l'oficina pública (art. 75 ET):
� original de l'acta d'escrutini, 
� paperetes de vots nuls o impugnats, 
� acta de constitució de la mesa electoral.

� L'oficina pública pot emetre còpies de les actes electorals i 
expedir certificació acreditativa de la capacitat representativa 
dels sindicats (DA 1a LOLS).

� Han de comunicar-se substitucions, revocacions, dimissions i 
extincions del mandat dels representants (art. 67.5 ET).



1.7.- Negociació col·lectiva
� Remissió a autoritat laboral de còpia de comunicació d'inici de 

les negociacions a efectes de registre (art. 89.1 ET).
� Una vegada firmat el conveni (art. 90.1 ET):

� presentació davant de l'autoritat laboral competent a efectes 
de registre (termini de 15 dies des de firma) (RD 713/2010);

� l'autoritat laboral pot impugnar el conveni davant la 
jurisdicció social;

� remissió per l'autoritat laboral a l'òrgan públic de mediació, 
arbitratge i conciliació competent per al seu dipòsit; 

� publicació en el butlletí oficial corresponent (20 dies des de 
la presentació en registre).



1.8.- Vaga i locaut
� Vaga: comunicació d’acord de declaració de 

vaga a l'autoritat laboral (art. 3.3 RDL 
17/1977).
� Motius de la vaga.
� Gestions prèvies per a solucionar el conflicte.
� Data d'inici.
� Composició del comitè de vaga.
� Preavís: 5 dies naturals d'antelació o 10 dies 

naturals en serveis públics.
� Locaut: comunicació de clausura de centre de 

treball en 12 hores (art. 13 RDL 17/1977).



1.9.- Salut laboral
� Registre públic per a la inscripció de les entitats autoritzades per 

a actuar com a serveis de prevenció aliens i de les persones o 
entitats especialitzades autoritzades per a efectuar auditories 
dels sistemes de prevenció (art. 28.1 RD 37/1997).

� Obligacions de l'empresari
� Notificar per escrit a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels 

treballadors produïts amb motiu del seu treball (art. 23.3 LPRL): 
notificació telemàtica (Sistema Delt@).

� Obligació d'elaborar i conservar determinada documentació:
� Pla de prevenció de riscos laborals.
� Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
� Controls de l'estat de salut dels treballadors.
� Relació d'accidents de treball i malalties professionals. 



1.10.- Seguretat Social
� Inscripció d'empreses

� Inscripció en el règim corresponent de la Seguretat Social 
prèviament a l'inici de les seues activitats.

� Comunica també l'entitat gestora o mútua que assumeix la 
cobertura de les contingències professionals i de la prestació
econòmica d'IT per contingències comunes.

� Única. 
� S’assigna codi de compte de cotització.

� Afiliació dels treballadors
� Inclusió en el sistema de Seguretat Social quan per primera vegada 

es fa una activitat.
� Característiques:

� obligatòria,
� única i general per a tots els règims,
� vitalícia,
� exclusiva.



� Alta
� Notifica l'inici d'una nova activitat laboral 

(alteracions des de la primera inscripció).
� Obligatòria. 
� Es refereix a un determinat règim de la 

Seguretat Social.
� Han d'existir tantes altes com activitats. 

� Baixa: s’escau en cas de cessament de 
l'activitat.



2.- L'autorització administrativa 
2.1.- Treball de menors 

� Regla general: prohibició del treball menors 16 anys 
(art. 6.1 ET).

� Excepció: l'autoritat laboral pot autoritzar 
excepcionalment la intervenció dels menors de 16 
anys en espectacles públics, sempre que no supose 
perill per a la seua salut física ni per a la seua 
formació professional i humana.

� Requisits (art. 2 RD 1435/1985)
� Consentiment del menor en la sol·licitud d'autorització si té

prou judici. 
� Autorització per escrit, especificant l'espectacle o l'actuació. 
� El contracte és subscrit pels pares o tutors amb 

consentiment del menor, si té prou judici.



2.2.- Treball d'estrangers
� Art. 7.c) ET remet a la normativa sobre estrangeria.
� Art. 36.1 LO 4/2000: exigència d’autorització administrativa prèvia per a residir i 

treballar per a exercir qualsevol activitat lucrativa, laboral o professional.
� Autorització inicial de residència i treball per compte d'altri. 

� Es limita a un determinat territori i ocupació (art. 38.5 LO 4/2000).
� S'ha de tenir en compte la “situació nacional d'ocupació” (art. 38.1 LO 4/2000). 

� El SPEE elabora trimestralment un catàleg d'ocupacions de difícil cobertura (relació
d'ocupacions susceptibles de ser cobertes a través de la contractació de treballadors 
estrangers); o quan la gestió de l'oferta d'ocupació per part dels serveis públics d’ocupació haja 
conclòs amb resultat negatiu (art. 38.2 LO 4/2000 i 65.2 RD 557/2011).

� Excepcions:
� acord o norma internacional,
� supòsits art. 40 LO 4/2000 (renovació d’autorització de treball, refugiats, etc.).

� Regles especials: estrangers amb autorització d'estada per estudis, investigació o 
formació, esportistes professionals i artistes, etc. 

� L'autorització ha de ser sol·licitada per l'empresari acompanyant el contracte de treball 
(art. 36.4 LO 4/2000).

� L'autorització es concedeix per a un any (art. 63.5 RD 557/2011) i pot ser renovada.



� Autorització per a treballar compte propi.
� La sol·licitud ha de presentar-la el mateix 

estranger en la missió diplomàtica o oficina 
consular espanyola del seu lloc de residència. 

� Duració inicial: 1 any i pot ser renovada (art. 103 i 
ss RD 557/2011). 

� Excepcions a l'obtenció d'autorització
administrativa per a treballar: art. 41 LO 
4/2000.



2.3.- Agències de col·locació

� Règim jurídic: Llei 56/2003 (art. 20, 21 bis, 
22), art. 16 ET i RD 1796/2010. 

� Definició: entitats públiques o privades, amb 
ànim de lucre o sense ànim de lucre, que fan 
activitats d'intermediació laboral, bé com a 
col·laboradors dels serveis públics d’ocupació, 
bé de forma autònoma però coordinada amb 
aquests. També actuacions de cerca 
d'ocupació i selecció de personal (art. 21 bis 
Llei 56/2003).



� Necessitat d’autorització administrativa 
prèvia concedida pel servei públic 
d'ocupació. 
� Autorització única i vàlida per a tot el 

territori espanyol.
� Procediment (art. 9 i ss RD 1796/2010).
� Vigència inicial: 5 anys; després indefinida.



� Control dels serveis públics d'ocupació.
� Presentació de memòria d'activitats exercides durant 

l'exercici anterior sobre “indicadors d'eficàcia” (DA 1a RD 
1796/2010) i la seua activitat econòmica. 

� Estan subjectes al control i la inspecció dels serveis públics 
d'ocupació i de la Inspecció de Treball o altres òrgans de 
control.

� Gratuïtat dels serveis.
� Si actuen com a col·laboradores dels serveis públics 

d’ocupació: gratuïtat per a treballadors i empresaris.
� Si actuen de manera autònoma: serveis gratuïts per als 

treballadors, no per als empresaris. 



2.4.- Empreses de treball 
temporal 
� Règim jurídic: Llei 14/1994, d'1 de juny i el 

RD 4/1995, de 13 de gener. 
� Necessitat d’autorització administrativa (art. 2 

LETT). 
� Vigència inicial: 1 any; després es prorrogarà per 

dos períodes successius anuals; finalment sense 
límit de duració (art. 2 LETT).

� Procediment: art. 2 LETT i RD 4/1995.
� Si deixa de complir els requisits per a la seua 

actuació, l'autoritat laboral iniciarà d'ofici 
procediment d'extinció total o parcial de 
l'autorització (art. 2.5 LETT).



2.5.- Prevenció de riscos 
laborals

� Acreditació d'entitats per a actuar com 
serveis de prevenció aliens per part de 
l'autoritat laboral (art. 17.2 RD 
37/1997). 



2.6.- Seguretat Social

� Necessitat d'autorització del Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social per a la 
constitució de les mútues (art. 72 
LGSS).

� Una vegada aprovada es procedirà a la 
seua inscripció en el registre 
corresponent (art. 18,1 RD 1993/1995). 



3.- Funcions administratives d'ordenació i conformació
de drets
3.1.- Fixació de serveis mínims en vagues en serveis 
essencials per a la comunitat

� Garantir manteniment serveis essencials (art. 10 
RDL 17/1977):
� Aprovar decrets que declaren serveis essencials i 

serveis mínims (motivació).
� Raonar per què el servei es considera essencial.
� Indicar els criteris seguits per a fixar el nivell de 

serveis que cal mantenir.
� En cas d'incompliment de serveis mínims, el govern 

pot:
� substituir treballadors vaguistes per altres 

treballadors o efectius militars;
� declaració d'estat d'alarma, excepció o setge: 

mobilització del personal laboral o suspensió del 
dret de vaga;

� imposar un arbitratge obligatori.



3.2.- Locaut

� Possibilitat de requeriment a l'empresari 
per a la reobertura del centre (art. 14 
RDL 17/1977).



3.3.- Extensió de convenis 
col·lectius
� Extensió d'un conveni col·lectiu vigent a un 

àmbit que no en tinga. 
� Impossibilitat de subscriure un conveni col·lectiu per 

la inexistència de subjectes legitimats o que 
reunisquen la majoria necessària per a constituir la 
comissió negociadora.

� Ha de ser un conveni col·lectiu en vigor d'àmbit 
superior al de l'empresa (excepcionalment conveni 
d'empresa). 

� Competència: Ministeri d'Ocupació o òrgan 
corresponent de les CCAA.

� Procediment: art. 92.2 ET i RD 718/2005.



4.- Funcions administratives de recaptació i 
reconeixement de prestacions
4.1.- Procediment administratiu de reconeixement de 
prestacions del Sistema de Seguretat Social

� Els requisits i el reconeixement de prestacions de la Seguretat Social estan subjectes a un 
procediment administratiu. 

� Regulació: Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC) sense perjudici d'algunes 
especialitats procedimentals establides en les normes de Seguretat Social (DA 25a LGSS). 

� Excepcions (no necessitat de sol·licitud): incapacitat temporal i assistència sanitària.
� Resta de casos:

� Iniciació: l'interessat ha de presentar sol·licitud de reconeixement del dret a una 
prestació acompanyada de la documentació acreditativa de les condicions que hi 
donen dret. El procediment també pot iniciar-se d'ofici (incapacitat permanent).

� Instrucció: comprovació de la concurrència del fet causant i dels requisits. 
� Terminació: resolució administrativa que reconeixerà o denegarà la prestació. Si, 

transcorregut el termini, l'entitat gestora no ha dictat una resolució expressa, 
s'entendrà desestimada la sol·licitud (DA 25a LGSS)

� Contra la resolució pot interposar-se reclamació administrativa prèvia (requisit 
imprescindible abans d'acudir a la via judicial) (art. 71, Llei 36/2011).

� S'interposa davant de l'òrgan que haja dictat una resolució.
� Termini de 30 dies des de la notificació.
� L'entitat haurà de contestar expressament en el termini de 45 dies; en cas contrari s'entendrà

denegada.



4.2.- El Fons de Garantia 
Salarial
� Organisme autònom, adscrit al Ministeri d'Ocupació que 

s'encarrega d'abonar salaris i indemnitzacions per extinció (art. 
33 ET).

� Responsabilitat subsidiària.
� Salaris (incloent-hi salaris de tramitació):

� Reconeguts en acte de conciliació o resolució judicial.
� Límits: 1) doble SMI diari, incloent-hi la part proporcional de les pagues 

extraordinàries x núm. de dies de salari pendent de pagament; 2) màxim 120 
dies (art. 33.1.2n ET). 

� Indemnitzacions:
� Per acomiadament o extinció de contractes d'acord amb els art. 50, 51 i 52 ET, 

art. 64 LC i indemnitzacions per extinció de contractes temporals. 
� Reconegudes en sentència, interlocutòria, acte de conciliació judicial o resolució

administrativa.
� Límits quantitatius:

� Generals: 1) una anualitat de salari i 2) el salari diari base del càlcul no pot 
excedir del doble del SMI incloent-hi pagues extraordinàries.

� Específics: 1) acomiadament o extinció dels contractes art. 50 ET: la 
indemnització es calcularà sobre la base de 30 dies per any de servei (art. 
33.2 ET); 2) en procediments concursals les indemnitzacions es calcularan 
sobre la base de 20 dies per any de servei (art. 33.3.2n ET).



� Responsabilitat directa.
� Extinció de contractes per força major (art. 51.7 ET).

� Ha de seguir-se un procediment administratiu per a 
comprovar la procedència del pagament (art. 20 i ss 
RD 505/1985).



5.- Funcions de mediació i arbitratge de 
l'Administració Pública en l'àmbit de les 
relacions laborals
5.1.- La conciliació-mediació prèvia 

� L'intent de conciliació o mediació davant 
SMAC es configura com a requisit 
imprescindible (com a regla general) a 
la tramitació d'un procés davant la 
jurisdicció social (art. 63 LRJS).



5.2.- Procediment de solució
de conflictes col·lectius
� Art. 17 i ss RDLRT.
� Legitimació.

� Representants dels treballadors en l'àmbit corresponent al conflicte (art. 18.1.a) RDLRT).
� Empresari i els seus representants (art. 18.1.b) RDLRT).

� Procediment.
� Escrit dirigit a l'autoritat laboral competent (art. 22 RDLRT).
� Remissió de còpia de l'escrit a l'altra part.
� Convocatòria a una conciliació dins dels 3 dies següents (art. 23 RDLRT).
� L'Autoritat Laboral intentarà l'avinença entre les parts. 

� Si hi ha acord, haurà de ser adoptat per majoria simple de les representacions de cada una de 
les parts (eficàcia d'un conveni col·lectiu (art. 24 RDLRT). 

� Poden acordar sotmetre's a un arbitratge voluntari (laude en 5 dies).
� Si no hi ha acord, l'autoritat laboral: 

� Conflicte jurídic: remetrà les actuacions junt amb el seu informe a l'òrgan jurisdiccional competent (art. 
25.a) RDLRT).

� Conflicte d'interessos: donarà per finalitzat el procediment i arxivarà les actuacions.



5.3.- La solució de conflictes en 
matèria de locals i taulers d'anuncis

� L'autoritat laboral resol les 
discrepàncies sobre aquesta qüestió
(funció “quasijurisdiccional”) (art. 81 
ET).



5.4.- L'arbitratge obligatori
� Vaga (art. 10 RDLRT).

� Requisits:
� duració o conseqüències de la vaga, 
� posicions de les parts, 
� Perjudici greu per a l'economia nacional.

� L'àrbitre és nomenat pel govern, a proposta del ministre de Treball. 
� Eleccions sindicals (art. 76 ET).

� Les impugnacions es tramiten a través d'un procediment arbitral.
� Funcions de l’oficina pública.

� Rebre escrit d'iniciació del procediment i traslladar aquest i l'expedient a 
l'àrbitre. 

� Establir la manera de designació dels àrbitres a falta d'acord unànime entre 
els sindicats. 

� Rebre la notificació del laude.



� Inaplicació de condicions de treball regulades en 
conveni col·lectiu estatutari (art. 82.3 ET).
� Requereix un acord entre empresari i representants 

dels treballadors precedit d'un període de consultes.
� En cas de desacord: 

� Qualsevol de les parts podrà sotmetre la discrepància a 
la comissió paritària del conveni.

� Si tampoc hi ha acord: procediments extrajudicials per a 
solució de conflictes.

� Qualsevol de les parts pot sotmetre la discrepància a la 
Comissió consultiva nacional de convenis col·lectius o als 
òrgans corresponents de les CCAA (RD 1362/2012 i 
Decret 88/2013 a la C.V.) (arbitratge obligatori).



TEMA 4: EL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU COMÚ



1.- Concepte, fins i àmbit del 
procediment administratiu

� Definició: conjunt d'activitats instrumentals 
que de manera seqüencial i obligada ha de 
seguir l'Administració per a elaborar un acte 
jurídic de forma legítima.

� Previsions constitucionals.
� Art. 105.c): reserva de llei.
� Art. 149.1.18a: competència exclusiva l'Estat. 



� Llei 30/1992, de 27 de novembre (LRJPAC): 
procediment administratiu comú.

� Procediments específics: regulats per normes 
pròpies que han d'ajustar-se en el fonamental 
a la LRJPAC; només s’admeten adaptacions. 

� Procediments especials: no han d'ajustar-se a 
la LRJPAC (p. ex. procediment sancionador en 
l'orde social).



2.- Principis del procediment 
administratiu
� Principi de contradicció i d'igualtat (art. 85.3 LRJPAC): dret 

de les parts a intervenir per a defendre els seus 
interessos, aportant el material que consideren necessari 
o convenient. El principi d'igualtat implica també que 
l'orde de tramitació dels procediments es determina per 
data d'iniciació (art. 74.2 LRJPAC).

� Principi d'economia processal i de celeritat: realització
simultània de tràmits no successius; limitació dels terminis 
i prescindir d'actuacions innecessàries (art. 75 LRJPAC).

� Principi in dubio pro actione: interpretació més favorable 
al dret d'acció, quan existisquen irregularitats formals ha 
de concedir-se termini per a esmenar i no donar per 
finalitzat el procediment (art. 71 i 76.2 LRJPAC).



� Principi d'oficialitat: l'Administració està
obligada a realitzar les activitats i tràmits 
necessaris sense necessitat de sol·licituds de 
l'interessat (art. 74 LRJPAC).

� Principi d'exigència de legitimació: només 
poden iniciar o participar en un procediment 
els subjectes que siguen titulars d'un dret o hi 
tinguen un interès legítim. 

� Principi d'imparcialitat: garantia d'objectivitat i 
neutralitat en les decisions administratives 
(art. 3.1 LRJPAC).



� Principi de transparència de l'actuació
administrativa: publicitat dels actes de 
l'Administració, accessibilitat als seus 
criteris de decisió (art. 3.5 LRJPAC). 
Dret dels ciutadans a accedir als 
registres i documents (art. 37 LRJPAC).

� Principi de gratuïtat: com a regla 
general, caràcter gratuït del 
procediment.



3.- Fases del procediment administratiu 
3.1.- Iniciació del procediment

� D'ofici (art. 69 LRJPAC): pel mateix 
òrgan administratiu competent. 
� Per iniciativa pròpia.
� Ordre d'un òrgan jeràrquicament superior.
� A petició raonada d'altres òrgans.
� Denúncia.



� A instància de l'interessat: imprès en model normalitzat (art. 70.4 LRJPAC) o 
elaboració d’un escrit (contingut mínim art. 70.1 LRJPAC).

� Llocs de presentació (art. 38.4 LRJPAC):
� registre de l'òrgan administratiu a què es dirigeix;
� registres de qualsevol òrgan de l’AGE, administració de les CCAA, 

diputacions provincials, cabildos [Illes Canàries] i consells insulars, dels 
ajuntaments dels municipis a què es refereix l'art. 121 de la Llei 7/1985 o 
de la resta d'entitats locals (amb conveni);

� oficines de correus;
� ambaixades i consolats d'Espanya a l'estranger;
� qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

� Registres electrònics (Llei 11/2007).
� L'escrit s'entén presentat en la data d'entrega i pot sol·licitar-se rebut de 

presentació.
� Si no conté algun dels requisits mínims, l'Administració ha de requerir a 

l'interessat per a esmenar en el termini de 10 dies. Si no ho efectua: s’entén que 
desisteix de la seua sol·licitud (art. 71 LRJPAC).



� Iniciat el procediment: deure de l'Administració de 
tramitar el procediment, dictar una resolució
expressa i notificar-la als interessats (art. 42.1 
LRJPAC).

� Terminis per a resoldre.
� Normativa específica però no superior a 6 mesos (excepte 

que una norma amb rang de llei o normativa comunitària 
establisquen un termini superior) (art. 42.2).

� Si la normativa específica no diu res: 3 mesos (art. 42.3).
� Comptats des de data de l'acord d'iniciació d'ofici o des de 

data d'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan 
competent.

� Possibilitat de suspensió (art. 42.5).



3.2.- Ordenació del 
procediment 

� Conjunt d'actuacions per a procurar el 
desenvolupament del procediment fins 
a la resolució.

� Regit per principis de celeritat, oficialitat 
i igualtat.



3.3.- Instrucció del 
procediment

� Actes necessaris per a proporcionar a l'òrgan 
decisori els elements de judici precisos per a 
dictar resolució (art. 78.1 LRJPAC): 
� al·legacions,
� informes,
� prova,
� informació pública,
� vista i audiència.



� Al·legacions (arts. 35.e) i 79.1 LRJPAC)
� Els interessats podran formular al·legacions 

i aportar documents o altres elements de 
judici abans del tràmit d'audiència.



� Informes
� Opinions emeses per autoritats, funcionaris o 

organismes qualificats en determinades matèries 
respecte a les pretensions, els fets o el dret 
aplicable (art. 82 LRJPAC).

� Classes respecte a l'obligatorietat de la seua 
sol·licitud:

� Preceptius: quan són establits per disposicions legals. 
� Facultatius: no són exigits per una norma, però es 

consideren necessaris per a resoldre. 



� Classes respecte al caràcter vinculant del seu contingut 
� Vinculants: la resolució ha d'ajustar-se al seu contingut. 
� No vinculants: la resolució pot apartar-se del contingut, però 

haurà de justificar-ho (art. 54.1.c).
� Regla general: facultatius i no vinculants.
� Termini per a emetre l'informe: 10 dies, “llevat que una 

disposició o el compliment de la resta dels terminis del 
procediment permeta o exigisca un altre termini major o 
menor” (art. 83.2).

� Si no s'emeten: es poden prosseguir les actuacions. 
Excepció: informes preceptius determinants per a resoldre el 
procediment (es podrà interrompre el termini dels tràmits 
successius; però el termini de suspensió no podrà excedir de 
3 mesos (art. 42.5.c)). 



� Prova
� És acordada per l'òrgan instructor de l'expedient d'ofici quan 

l'Administració no tinga per certs els fets al·legats pels 
interessats o la naturalesa del procediment ho exigisca (art. 
80.2 LRJPAC).

� Termini: no superior a 30 dies ni inferior a 10.
� Es practiquen totes les proves que considere pertinents 

l'òrgan instructor i les que proposen els interessats (només 
podran ser rebutjades si l'òrgan instructor entén que són 
manifestament improcedents o innecessàries (art. 80.3 
LRJPAC)).

� Tots els mitjans previstos a la LEC (arts. 299 i ss).
� L'Administració ha de comunicar l'inici de les activitats 

probatòries, indicant el lloc, la data i l'hora, i advertir que es 
poden nomenar tècnics (art. 81 LRJPAC).



� Informació pública
� Quan la naturalesa del procediment ho 

requerisca (art. 86.1 LRJPAC) o ho exigisca 
una normativa específica. 

� Ha d'anunciar-se en el butlletí oficial.
� Termini no inferior a 20 dies: qualsevol 

persona podrà examinar l'expedient i 
formular al·legacions (art. 86.2 LRJPAC).



� Vista i audiència (art. 84 LRJPAC)
� Finalitat: donar a conèixer la totalitat d'actuacions 

i documents que formen part de l'expedient, per a 
poder consultar tota la informació (vista) i, si es 
considera oportú, formular al·legacions i 
acompanyar documents i justificacions 
(audiència).

� Termini: no superior a 15 dies ni inferior a 10.
� Tràmit preceptiu. Excepció: quan no consten en el 

procediment ni siguen tinguts en compte en la 
resolució altres fets ni altres al·legacions i proves 
que les adduïdes per l'interessat (art. 84.4 
LRJPAC). 



3.4.- Terminació del 
procediment 
� Resolució

� Mode natural i normal de terminació.
� Requisits:

� Ha de decidir totes les qüestions plantejades pels 
interessats i aquelles altres derivades de l'expedient, 
encara que no hagen sigut plantejades pels interessats 
(art. 89.1 LRJPAC) i respectar el principi de congruència i 
prohibició de reformatio in peius (art. 89.2 LRJPAC).

� Motivació en supòsits art. 54 LRJPAC (art. 89.3 LRJPAC): 
referència succinta als fets i als fonaments jurídics 
(dictàmens i informes serveixen de motivació quan 
s'incorporen al text).

� Recursos que siguen procedents, òrgan administratiu o 
judicial davant del qual han de presentar-se i termini 
(art. 89.3 LRJPAC). 



� Desistiment i renúncia (art. 90 LRJPAC) 
� Diferències: 

� Desistiment: manifestació de voluntat de l'interessat de 
no prosseguir el procediment iniciat; però pot iniciar un 
nou procediment amb el mateix objecte posteriorment.

� Renúncia: afecta els drets a què es referia la petició
formulada en el procediment, els drets queden extingits, 
l'interessat deixa de ser-ne titular; no pot iniciar un nou 
procediment en el futur (només en drets renunciables). 



� Característiques comunes (art. 91 LRJPAC)
� Poden efectuar-se per qualsevol mitjà que 

permeta la seua constància.
� L'Administració està obligada a acceptar el 

desistiment o la renúncia i posar fi al 
procediment. Excepcions:

� Tercers interessats que insten la continuació del 
procediment en el termini de 10 dies des de la 
notificació del desistiment o la renúncia.

� Qüestió discutida d'interès general o que siga 
convenient resoldre-la per a la seua definició i el seu 
esclariment.



� Caducitat (art. 92 LRJPAC)
� Procediments iniciats a instància de part:

� Quan es paralitze el procediment per causa imputable al 
mateix interessat, l'Administració haurà d'advertir-li que, 
transcorreguts tres mesos, el procediment s'entendrà
caducat. Transcorregut aquest termini l'Administració
haurà d'acordar l'arxiu de les actuacions.

� Només escrits, documents o actuacions necessàries per a 
prosseguir i resoldre el procediment (art. 92.2 LRJPAC).

� No produirà la prescripció de l'acció i es pot iniciar un 
procediment posterior per a exercir els drets (però els 
procediments caducats no interrompran el termini de 
prescripció) (art. 92.3 LRJPAC). 



� Procediments iniciats d'ofici (quan 
l'Administració exerceix potestats 
sancionadores o d'intervenció, susceptibles 
de produir efectes desfavorables o de 
gravamen).

� Es produeix caducitat quan vença el termini per 
a dictar i notificar la resolució expressa (art. 
44.2 LRJPAC).

� La resolució ordenarà l'arxiu de les actuacions.



� Impossibilitat material de continuar el procediment 
(art. 87.2 LRJPAC).
� Causes sobrevingudes.
� Resolució motivada.

� Terminació convencional (art. 88 LRJPAC).
� Acords, pactes, convenis o contractes amb persones de dret 

públic i privat. 
� Condicions:

� No contraris a l'Ordenament Jurídic.
� No versen sobre matèries no susceptibles de transacció.
� Objecte: satisfer l'interès públic. 

� Expressament autoritzades per una legislació específica.



4.- El silenci administratiu
� Ha transcorregut el termini que l'Administració tenia per a resoldre, 

però no ha dictat una resolució expressa. 
� Procediments iniciats a instància de part.

� Regla general: silenci positiu (=sol·licitud estimada). Si posteriorment 
l'Administració dicta una resolució expressa, només podrà confirmar l'acte 
administratiu en què es tradueix el silenci (art. 43.1).

� Excepcions: silenci negatiu. 
� Procediments d'exercici del dret de petició de l'art. 29 CE.
� Procediments que transfereixen facultats relatives al domini públic o al servei 

públic. 
� Procediments d'impugnació d'actes i disposicions.

� Procediments iniciats d'ofici (art. 44).
� Procediments sobre reconeixement o constitució de drets o altres situacions 

jurídiques individualitzades: negatiu (art. 44.1). 
� Procediments en què l'Administració exerceix potestats sancionadores o 

susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen: caducitat del 
procediment (art. 44.2).



5.- La revisió administrativa i 
jurisdiccional de la resolució

� Recursos administratius.
� Iniciació d'un nou procediment 

administratiu en què se sol·licita a 
l'Administració la revocació o reforma d'un 
acte administratiu previ que estimen 
contrari a dret.

� Classes:
� ordinaris (alçada i reposició),
� recurs extraordinari de revisió.



� Recursos ordinaris.
� Actes administratius impugnables (art. 107.1 

LRJPAC).
� Resolucions.
� Actes de tràmit quan decidisquen directament o 

indirectament sobre el fons de l'assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen 
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims. 

� Termini: 
� 1 mes: acte exprés.
� 3 mesos: silenci.



� Recurs d'alçada.
� Òrgan jeràrquicament superior revisa i, si s’escau, 

corregeix o anul·la la decisió d'un òrgan inferior (art. 
114.1 LRJPAC).

� Només contra resolucions o actes de tràmit que no posen 
fi a la via administrativa (art. 114.1 LRJPAC).

� Termini per a resoldre i notificar: 3 mesos. Si transcorre el 
termini, s'entén desestimat (EXCEPCIÓ: cas previst en 
l'art. 43.2 LRJPAC (art. 115.2 LRJPAC) recurs d'alçada 
contra una desestimació presumpta d'una sol·licitud).

� No cal interposar un altre recurs administratiu, excepte 
revisió (art. 115.3 LRJPAC). 



� Recurs de reposició (art. 116 i 117).
� Contra actes que posen fi a la via 

administrativa.
� Són resolts pel mateix òrgan que va dictar 

l'acte que s'impugna. 
� Caràcter potestatiu. 
� Termini per a dictar i notificar resolució: 1 

mes. Si transcorre: silenci negatiu.



� Recurs extraordinari de revisió. 
� Només contra actes administratius ferms en via administrativa.
� Per algun dels motius excepcionals expressament previstos en la norma. 

(art. 118.1 LRJPAC) 
� Error de fet que resulte dels mateixos documents incorporats a l'expedient.
� Aparició de documents de valor essencial per a la resolució. 
� Quan en la resolució hagen influït documents o testimonis declarats falsos per 

sentència judicial ferma. 
� Resolució dictada com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, 

maquinació fraudulenta o una altra conducta punible declarada en sentència 
judicial ferma. 

� S'interposa davant de l'òrgan administratiu que va dictar l'acte que 
s'impugna. 

� Termini per a interposar: 4 anys des de notificació de la resolució (1a 
causa) i 3 mesos, des de coneixement dels documents o fermesa de la 
sentència (resta de causes) (art. 118.2 LRJPAC). 

� Termini per a resoldre i notificar: 3 mesos. Si transcorre: silenci negatiu 
(art. 119.3 LRJPAC).



Còmput de terminis (art. 48 
LRJPAC)
� Si s'assenyalen per dies, s'entén que són hàbils 

(llevat que una llei o la normativa comunitària 
establisquen una altra cosa).

� Si s'assenyalen per dies naturals, haurà de fer-se 
constar en les notificacions.

� Si es fixen per mesos o anys, han de computar-se de 
data a data.

� Regles comunes:
� Comencen a computar-se des de l'endemà de la notificació o 

publicació de l'acte o des de l'endemà d’aquell fins a 
l'estimació o desestimació per silenci administratiu. 

� Si l'últim dia del termini és inhàbil, s'entén prorrogat fins al 
primer dia hàbil següent. 



TEMA 5.- LA POTESTAT 
SANCIONADORA DE 
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN 
L'ORDE SOCIAL (I). PRINCIPIS I 
NORMATIVA REGULADORA



1.- La potestat sancionadora de 
l'Administració pública: concepte i 
significat

� Sanció: mal infligit per l'Administració a 
l'administrat com a conseqüència d'una 
conducta il·legal.

� Correspon en exclusiva a l'Estat.
� Òrgans jurisdiccionals de l'ordre penal (delictes i faltes).
� Administració (infraccions administratives).

� Diferències infraccions penals i 
administratives:
� No hi ha diferències qualitatives.
� La diferència és quantitativa: gravetat de la conducta.



� Reconeixement implícit de la potestat sancionadora 
de l'Administració art. 25 CE: “ningú pot ser 
condemnat o sancionat per accions o omissions que 
en el moment de produir-se no constituïsquen 
delicte, falta o infracció administrativa, segons la 
legislació vigent en aquell moment”.

� Premisses:
� Subordinació a la jurisdicció: possibilitat de revisar en via 

judicial els actes administratius dictats en l'exercici de la 
potestat sancionadora (art. 24 CE).

� Aplicació principis informadors del dret penal (amb 
matisacions).



2.- Els principis que regeixen la potestat sancionadora de 
l'Administració pública i la seua aplicació en l'orde social
2.1.- Els principis constitucionals que presideixen la 
potestat sancionadora de l'Administració

� Translació del reconeixement de la potestat 
sancionadora de l'Administració a la legislació
ordinària: Llei 30/1992 (LRJPAC).

� Abans els tribunals (sobretot TC) van 
assentar les bases de la potestat 
sancionadora:
� Aplicació dels principis inspiradors dret penal (amb 

matisos).
� Aplicació dels principis bàsics de procediment (art. 

24 CE).



2.1.1.- Principi de legalitat
� 25.1 CE: “ningú pot ser condemnat o 

sancionat per accions o omissions que en el 
moment de produir-se no constituïsquen 
delicte, falta o infracció administrativa, 
segons la legislació vigent en aquell 
moment”.

� Segons el TC implica doble garantia:
� Predeterminació normativa de conductes il·lícites i 

de sancions.
� Reserva de llei en regulació de les infraccions i 

sancions (no intervenció del reglament).



� Matisacions: la reserva de llei no impedeix 
remissions de les lleis als reglaments.
� Necessitat de reserva de llei per a fixar elements 

essencials d'infraccions i sancions.
� NO és possible una remissió en blanc o tipificació

pròpia i autònoma pel reglament.
� El reglament no pot tipificar infraccions diferents.
� Col·laboració Llei-reglament en la tipificació de les 

infraccions: el reglament pot cobrir els espais que 
expressament o implícitament li autoritze la llei.



2.1.2.- Principi de tipicitat

� Vessant del principi de legalitat que implica la 
necessitat que les accions o omissions 
considerades com a infraccions es delimiten 
en la norma de forma precisa, de tal manera 
que puga desprendre's amb la màxima 
claredat possible quina és la conducta 
prohibida o l'acció ordenada. 

� La norma ha d'incloure elements de definició
de conducta i causes d'exclusió de 
responsabilitat. 



� Matisacions.
� Possibilitat d'utilitzar tècniques de flexibilització

dels il·lícits administratius, no és necessària una 
definició absoluta. 

� Possibilitat d'utilitzar tècnica dels conceptes 
jurídics indeterminats. Condicions:

� Que la seua concreció siga raonablement factible en 
virtut de criteris lògics, tècnics o d'experiència. 

� Que la seua redacció permeta preveure, amb prou 
seguretat, la naturalesa i característiques essencials de 
les conductes constitutives d'infracció. 



2.1.3.- Principi de culpabilitat
� Exigència d'element de culpabilitat en el subjecte infractor. 
� Classes:

� Dolosa (consciència i voluntat).
� Culposa (imprudència o negligència).

� Problemes del dret administratiu sancionador.
� Clàusules de responsabilitat objectiva (imposició de sancions per 

fets infractors a una persona determinada sense concurrència de 
dol o culpa).

� La culpabilitat no és component essencial de la infracció sinó criteri 
de graduació de sancions en LISOS.

� La jurisprudència ha defès responsabilitat objectiva en dret 
administratiu sancionador.

� En l'actualitat la jurisprudència exigeix la concurrència de dol o 
culpa perquè existisca una infracció administrativa i es puga 
imposar la sanció corresponent. 



2.1.4.- Principi non bis in idem
� Formulació implícita art. 25 CE.
� Impedeix la imposició de dos o més sancions en cas 

d'identitat de subjectes, fets i fonaments (duplicitat 
de sancions administratives o de sancions penals i 
administratives pels mateixos fets).

� Conseqüència: prohibició d’intervenció administrativa 
quan els fets sancionables puguen ser constitutius de 
delicte o falta fins que l'autoritat judicial competent 
haja emès un pronunciament.
� Si els tribunals estimen que els fets són constitutius de delicte o 

falta: NO pot intervenir l'Administració.
� Si estimen que no són constitutius de delicte o falta: l'Administració

pot iniciar o continuar el procediment sancionador.



� Triple identitat
� Subjectes: el presumpte infractor o el 

subjecte sancionat ha de ser el mateix.
� Fets: els mateixos fets constitutius de la 

infracció.
� Fonaments: el mateix bé jurídic protegit 

per les normes sancionadores.



2.1.5.- Principi de 
proporcionalitat

� Principi general del dret que informa tot 
l'ordenament jurídic.  

� Doble exigència:
� Les normes punitives han d'observar congruència 

entre acció o omissió il·lícita i les sancions 
previstes (proporcionalitat en la llei).

� L'òrgan sancionador ha d'observar relació de 
causa-efecte: la mesura triada ha de ser la més 
adequada al fi que es persegueix. 



2.2.- La formulació d’aquests principis en 
la llei i la seua incidència en l'àmbit 
sancionador de l'orde social

� Títol IX LRJPAC: principis bàsics, potestat 
sancionadora de l'Administració i drets dels 
ciutadans. 
� Art. 127-133: principis bàsics.
� Art. 134-138: principis procediment sancionador.

� LISOS
� Art. 1.1: principis de legalitat i tipicitat.
� Art. 1.3: principi de proporcionalitat.
� Art. 3.1: principi non bis in idem.



3.- La normativa reguladora de la potestat sancionadora 
de l'Administració pública en l'ordre social
3.1.- El marc normatiu anterior a la LISOS: la dispersió
normativa

� Característiques de la normativa abans de 
l’aprovació de LISOS 1988.
� Constant variació.
� Dispersió normativa. 
� Escassa aplicació dels principis informadors del 

dret penal, en particular legalitat i tipicitat.
� Unitat normativa en pla procedimental: en 

l'aspecte procedimental existia uniformitat (Decret 
1860/1975).



� Art. 57 ET 1980 intenta una regulació
unitària de les infraccions, però:
� El TC va considerar que incomplia les 

exigències de l’art. 25.1 CE (legalitat i 
tipicitat) (STC 41/1991).

� La jurisprudència ordinària va considerar 
que el RD 2347/1985 (desplegament de 
l'art. 57 ET) també vulnerava principis de 
legalitat i tipicitat (STS 10-11-1986).



3.2.- La LISOS: la 
concentració normativa 
� LISOS 1988. Característiques.

� Pretén la concentració normativa: un únic text legal per a 
totes les infraccions.

� Incorpora els principis de legalitat i tipicitat. 
� Reconeix la subordinació de la potestat sancionadora de 

l'Administració al control judicial. 
� Estableix les línies generals del procediment i la seua DF 2a 

preveia l'aprovació d'un reglament sobre procediment 
(aprovat en 1996; substituït en 1998).

� Incorpora principi de proporcionalitat.
� Criteris de graduació de les sancions. 
� Possibilitats d'advertència i recomanació. 



3.3.- Una nova dispersió
normativa 

� Les modificacions de la LISOS van produir 
una nova dispersió normativa:
� Llei 14/1994 (ETT) introdueix un capítol propi 

d’infraccions i sancions. 
� ET 1995: la regulació de les infraccions laborals 

passa als art. 93-96 ET.
� LPRL (Llei 31/1995): capítol propi dedicat a 

responsabilitats i sancions.
� Llei 50/1998: infraccions en matèria prestacions 

per desocupació i algunes infraccions en matèria 
d'ocupació desapareixen de la LISOS.



3.4.- El nou text refós de la 
LISOS
� Aprovació del RDLeg 5/2000, de 4 d'agost, 

pel qual s'aprova el text refós de la LISOS.
� Incorpora infraccions no previstes en l'antiga llei i 

noves infraccions que han anat apareixent en 
normes posteriors. 

� Contingut:
� infraccions de l'orde social,
� sancions,
� bases del procediment,
� criteris de graduació,
� regles sobre atribució de competència sancionadora,
� principis.



TEMA 6.- LA POTESTAT 
SANCIONADORA DE 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN 
L’ORDE SOCIAL (II). LES 
INFRACCIONS I LES SANCIONS



1.- Les infraccions en l’ordre social: 
característiques, subjectes responsables, 
qualificació i prescripció
1.1.- Concepte i notes característiques 

� Art. 1 LISOS: “les accions o omissions 
dels distints subjectes responsables 
tipificades i sancionades en la present 
Llei i en les lleis de l’orde social”.

� Només es consideren infraccions els 
comportaments consumats (art. 4.1 RD 
1398/1993).



1.2.- L’abast de la tutela administrativa en 
l’orde social: la normativa la infracció de 
la qual pot ser objecte de sanció

� Tipus de normativa: 
� Normes legals.
� Normes reglamentàries.
� Clàusules normatives dels convenis col·lectius. 

� Es plantegen dues qüestions:
� Queden exclosos els incompliments empresarials 

dels drets i obligacions (condicions més 
beneficioses) regulats en el contracte de treball. 

� S’inclouen els convenis col·lectius.



� Convenis col·lectius
� Tipus de conveni: ¿només estatutaris o també

extraestatutaris i pactes i acords d’empresa? Els autors 
majoritàriament consideren que la potestat sancionadora 
s’estén només als estatutaris.

� Únicament clàusules normatives del conveni, NO les 
obligacionals.

� Matèries: només s’estén a les “infraccions laborals” i les 
“infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals” (art. 
5.1 i 5.2 LISOS).



1.3.- Els subjectes 
responsables
� Art. 2 LISOS: “són subjectes responsables les persones físiques 

o jurídiques i les comunitats de béns que incórreguen en les 
accions o omissions tipificades com a infracció en la present 
llei”.

� En concret:
� L’empresari en la relació laboral (NO els treballadors).
� Els empresaris, treballadors per compte propi o aliè o 

assimilats, perceptors i sol·licitants de les prestacions de 
Seguretat Social, les mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals i la resta d’entitats col·laboradores en la 
gestió, en l’àmbit de la relació jurídica de Seguretat Social, 
així com les entitats o empreses responsables de la gestió de 
prestacions quant a les seues obligacions en relació amb el 
Registre de prestacions socials públiques i la resta de 
subjectes obligats a facilitar informació de transcendència 
recaptatòria en matèria de Seguretat Social. 



� Els empresaris, els treballadors, els sol·licitants de 
subvencions públiques i, en general, les persones 
físiques o jurídiques, respecte de la normativa de 
col·locació, foment de l’ocupació i de formació
professional ocupacional o contínua. 

� Els transportistes, agents consignataris, 
representants, treballadors i, en general, les 
persones físiques o jurídiques que intervinguen en 
moviments migratoris respecte a les infraccions 
dels art. 33-36 LISOS. 

� Els empresaris i els treballadors per compte propi 
respecte de la normativa sobre treball d’estrangers 
i els treballadors per compte d’altri (LO 4/2000).



� Les cooperatives respecte als seus socis treballadors i socis 
de treball en relació a les infraccions de l’art. 38 LISOS. 

� Les agències de col·locació, les empreses de treball temporal 
i les empreses usuàries respecte de les obligacions que 
s’estableixen en la seua legislació específica i en la de 
prevenció de riscos laborals. 

� Els empresaris titulars de centre de treball, els promotors i 
propietaris d’obra i els treballadors per compte propi que 
incomplisquen les obligacions que es deriven de la normativa 
de prevenció de riscos laborals. 

� Les entitats especialitzades que actuen com a serveis de 
prevenció aliens a les empreses, les persones o entitats que 
exercisquen l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció
de les empreses i les entitats acreditades per a desenvolupar 
i certificar la formació en matèria de prevenció de riscos 
laborals que incomplisquen les obligacions establides en la 
normativa sobre aquesta matèria. 



� Les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars dels 
centres de treball i empreses de dimensió comunitària situades en 
territori espanyol, respecte dels drets d’informació i consulta dels 
treballadors en els termes establits en la seua legislació específica. 

� Els empresaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la normativa legal que 
regula el desplaçament de treballadors en el marc d’una prestació de 
serveis transnacional, respecte de les condicions de treball que han de 
garantir a aquests treballadors desplaçats temporalment a Espanya.

� Les societats europees i les societats cooperatives europees amb
domicili social a Espanya, les societats, entitats jurídiques i, si és el cas, 
les persones físiques domiciliades a Espanya que participen 
directament en la constitució d’una societat europea o d’una societat 
cooperativa europea, així com les persones físiques o jurídiques o 
comunitats de béns titulars dels centres de treball situats a Espanya de 
les societats europees i de les societats cooperatives europees i de les 
seues empreses filials i de les societats i entitats jurídiques participants, 
siga quin siga l’Estat membre en què es troben domiciliades, respecte 
dels drets d’informació, consulta i participació dels treballadors, en els 
termes establits en la seua legislació específica.



� Les empreses d’inserció, respecte de les 
obligacions que s’estableixen en la seua legislació
específica.

� Les fundacions i associacions d’utilitat pública 
beneficiàries de donacions i accions de patrocini 
per a l’exercici d’activitats d’inserció i de creació
d’ocupació de persones amb discapacitat, com a 
mesura alternativa al compliment de l’obligació de 
reserva d’ocupació a favor de les persones amb 
discapacitat. 



1.4.- Les distintes infraccions 
de l’orde social

� Tipus d’infraccions:
� Infraccions laborals.
� Infraccions en matèria de Seguretat Social.
� Infraccions en matèria de moviments 

migratoris i treball d’estrangers. 
� Infraccions en matèria de societats 

cooperatives.



1.4.1.- Infraccions laborals
� Art. 5.1 LISOS: “les accions o omissions dels empresaris contràries a 

les normes legals, reglamentàries i clàusules normatives dels convenis 
col·lectius en matèria de relacions laborals, tant individuals com 
col·lectives, de col·locació, ocupació, formació professional 
ocupacional, de treball temporal i d’inserció sociolaboral, tipificades i 
sancionades de conformitat amb la present Llei. Així mateix, tindran 
aquesta consideració les altres accions o omissions dels subjectes 
responsables i en les matèries que es regulen en el present capítol”. 

� Característiques:
� Es poden cometre per acció o omissió.
� Es refereixen a una matèria genèrica que comprèn matèries específiques.
� Conductes tipificades en la LISOS.
� En l’àmbit de la relació laboral, responsabilitat de l’empresari; fora d’ella 

altres subjectes responsables. 
� El deure normatiu incomplit ha d’estar contingut en una llei, reglament o 

clàusula normativa d’un conveni col·lectiu. 



A) Infraccions en matèria de 
relacions laborals 
� Infraccions en matèria de relacions laborals 

individuals i col·lectives (art. 6-8).
� Infraccions en matèria de drets d’informació i 

consulta dels treballadors en les empreses i grups 
d’empreses de dimensió comunitària (art. 9).

� Infraccions de les obligacions relatives a les 
condicions de treball dels treballadors desplaçats 
temporalment a Espanya en el marc d’una prestació
transnacional (art. 10).

� Infraccions en matèria de drets d’informació, consulta 
i participació dels treballadors en les societats 
anònimes i societats cooperatives europees  (art. 10 
bis).



B) Infraccions en matèria de 
prevenció de riscos laborals
� Definició específica: “les accions o omissions dels diferents 

subjectes responsables que incomplisquen les normes legals, 
reglamentàries i clàusules normatives dels convenis col·lectius 
en matèria de seguretat i salut en el treball subjectes a 
responsabilitat d’acord amb aquesta Llei” (art. 5.2 LISOS).

� Règim sancionador propi.
� Compatibilitat amb altres responsabilitats (art. 42.1 i 42.3 

LPRL).
� Compatible amb responsabilitat civil pels danys i perjudicis 

causats i amb recàrrec de prestacions.
� Incompatible amb responsabilitat penal (non bis in idem).

� Art. 11-13 LISOS.



C) Infraccions en matèria 
d’ocupació

� Infraccions dels empresaris, de les 
agències de col·locació i dels 
beneficiaris d’ajudes i subvencions en 
matèria d’ocupació, ajudes de foment 
de l’ocupació en general i formació
professional per a l’ocupació (art. 14-
16). 

� Infraccions dels treballadors (art. 17). 



D) Infraccions en matèria d’empreses de treball 
temporal i empreses usuàries 

E) Infraccions en matèria d’empreses d’inserció

� Infraccions en matèria d’empreses de 
treball temporal i empreses usuàries 
(art. 18-19).

� Infraccions en matèria d’empreses 
d’inserció: empreses regulades en la 
Llei 44/2007 (art. 19 bis LISOS).



1.4.2.- Infraccions en matèria 
de Seguretat Social 
� Art. 20.1 LISOS: “les accions i omissions dels distints 

subjectes responsables a què es refereix l’article 2.2 
de la present Llei, contràries a les disposicions legals 
i reglamentàries que regulen el sistema de la 
Seguretat Social, tipificades i sancionades com a tals 
en la present Llei”. 

� Característiques:
� Els subjectes responsables són molt amplis. 
� Incompliments de disposicions legals i reglamentàries, NO 

dels convenis. 
� Conductes tipificades en la llei.



� Tipus:
� Infraccions dels empresaris, treballadors per 

compte propi i assimilats (art. 21-23). 
� Infraccions dels treballadors o assimilats, 

beneficiaris i sol·licitants de prestacions (art. 24-
26).

� Infraccions de les MATEPSS (art. 27-29).
� Infraccions de les empreses que col·laboren 

voluntàriament en la gestió (art. 30-32).



1.4.3.- Infraccions en matèria de 
moviments migratoris i treball 
d’estrangers

� Infraccions en matèria de moviments 
migratoris interns: “les accions o omissions 
dels subjectes a què es refereix l’art. 2.4, 
tipificades i sancionades de conformitat amb 
la present Llei” (art. 33 LISOS) (art. 34-36) 
(poden ser lleus, greus i molt greus).

� Infraccions en matèria de treball 
d’estrangers: LO 4/2000 tipifica infraccions 
dels treballadors estrangers i dels empresaris 
(art. 52.c, d i e, art. 53.1.b, art. 53.2.a i art. 
54.1.d i f). 



1.4.4.- Infraccions en matèria 
de societats cooperatives

� Únicament estan subjectes a la LISOS:
� quan la legislació autonòmica es remeta a la 

legislació de l’Estat; o
� quan no s’haja produït legislació autonòmica; o
� quan la cooperativa desenvolupe la seua activitat 

en territori de diverses CCAA. 

� Les infraccions es refereixen a obligacions 
relacionades amb el règim econòmic i 
societari de la cooperativa.



1.5.- Les infraccions per 
obstrucció
� Només es pot cometre durant una actuació inspectora.
� Art. 50.2 LISOS: “les accions o omissions que pertorben, 

retarden o impedisquen l’exercici de les funcions que, en ordre 
a la vigilància del compliment de les disposicions legals, 
reglamentàries i convenis col·lectius tenen encomanades els 
inspectors de treball i Seguretat Social i els subinspectors 
d’ocupació i Seguretat Social seran constitutives d’obstrucció a 
la labor inspectora que es qualificaran com greus, excepte els 
supòsits compresos en els apartats 3 i 4 d’aquest article”.

� Característiques:
� Subjectes passius: inspectors i subinspectors.
� Concepte molt ampli que pot englobar conductes molt variades. 
� Qualsevol conducta compresa en el tipus genèric és greu excepte 

les conductes concretes tipificades l’art. 50, que es consideren lleus 
o molt greus. 



1.6.- Prescripció de les 
infraccions
� Prescripció: finalitzats els terminis assenyalats per la llei 

per a l’exercici de la potestat sancionadora, l’il·lícit haurà
de quedar impune.

� Terminis (art. 4 LISOS i 56.1 LO 4/2000).
� Amb caràcter general: 3 anys des de la data de la infracció. 
� Infraccions en matèria de Seguretat Social: 4 anys des de la 

data de la infracció. 
� Infraccions en matèria de prevenció de riscos: lleus, 1 any; 

greus, 3 anys; molt greus, 5 anys des de la data de la 
infracció.

� Infraccions en matèria d’estrangeria: lleus, 6 mesos; greus, 
2 anys; molt greus, 3 anys.

� Interrupció (art. 7.2 RD 928/1998).



2.- Les sancions: característiques, classes, criteris 
de graduació i competència sancionadora 
2.1.- La sanció típica: la multa

� Multa: sanció més típica (quantitat 
pecuniària que l’infractor ha de pagar a 
l’Administració).

� Finalitats:
� repressiva,
� intimidatòria. 



2.1.1.- El sistema general de 
multes

� Art. 40.1 (apartats a), b) i c)) LISOS: 
multes per infraccions lleus, greus i molt 
greus en matèria de relacions laborals, 
ocupació, empreses de treball temporal i 
empreses usuàries, moviments migratoris i 
per la majoria de les infraccions per 
obstrucció a la labor inspectora i en 
matèria de Seguretat Social.

� Poden imposar-se en els graus mínim, 
mitjà i màxim. 



QUALIFICACIÓ GRADUACIÓ

MÍNIM MITJÀ MÀXIM

LLEUS De 60 a 125 € De 126 a 310 € De 311 a 625 €

GREUS De 626 a 1.250 
€

De 1.251 a 
3.125 €

De 3.126 a 
6.250 €

MOLT GREUS De 6.251 a 
25.000 €

De 25.001 a 
100.005 €

De 100.006 a 
187.515 €



� Especialitats en matèria de Seguretat Social.
� Infraccions art. 22.3: multa consistent a aplicar un 

percentatge sobre l’import degut (inclosos recàrrecs 
per interessos i costes) en funció del grau: a) grau 
mínim: multa del 50% al 65%; b) grau mitjà: multa del 
65,01% al 80%; c) grau màxim: multa del 80,01% al 
100% (art. 40.1.d) LISOS). 

� Infraccions molt greus art. 23.1.b) i 23.1.k): multa 
consistent a aplicar un percentatge sobre l’import 
degut (inclosos recàrrecs, interessos i costes) en funció
del grau: a) grau mínim: multa del 100,01% al 115 %; 
b) grau mitjà: multa del 115,01% al 130%; c) grau 
màxim: multa del 130,01% al 150% (art. 40.1.d) 
LISOS). 



� Infraccions art. 22.2 i 23.1.a).
� Art. 22.2: multes de quantia superior: grau mínim, de 3.126 

a 6.250 euros; grau mitjà, de 6.251 a 8.000 euros; grau 
màxim, de 8.001 a 10.000 euros (art. 40.1.e) LISOS).

� Art. 23.1.a): multa: grau mínim, de 10.001 a 25.000 euros; 
grau mitjà, de 25.001 a 100.005 euros; grau màxim, de 
100.006 a 187.515 euros (art. 40.1.e) LISOS).

� Quan en una mateixa actuació inspectora es detecten 
diverses infraccions d’aquest tipus, la sanció s’incrementarà
en:

� Un 20% en cada infracció (2 afectats).
� Un 30% en cada infracció (3 afectats).
� Un 40% en cada infracció (4 afectats).
� Un 50% en cada infracció (5 afectats).
� Límits: màxim 10.000 i 187.515.



� Especialitats d’obstrucció a la labor 
inspectora. 
� Quan l’actuació inspectora anara dirigida a 

la comprovació de la situació d’alta dels 
treballadors i l’incompliment de les 
obligacions de l’empresari, podria donar 
lloc a la comissió de les infraccions dels art. 
22.2 i 23.1.a) = sancions per les 
infraccions dels art. 22.2 i 23.1.a) (art. 
40.1.f) LISOS).



2.1.2.- El sistema específic de multes en 
matèria de prevenció de riscos laborals

QUALIFICACIÓ GRADUACIÓ

MÍNIM MITJÀ MÀXIM

LLEUS De 40 a 405 € De 406 a 815 € De 816 a 2.045 
€

GREUS De 2.046 a 
8.195 €

De 8.196 a 
20.490 €

De 20.491 a 
40.985 €

MOLT GREUS De 40.986 a 
163.955 €

De 163.956 a 
409.890 €

De 409.891 a 
819.780 €



2.1.3.- El sistema específic de 
multes en matèria d’estrangeria

� Art. 55 LO 4/2000.
� Infraccions lleus: multa fins a 500 euros.
� Infraccions greus:

� multa de 501 fins a 10.000 euros; 
� infracció art. 53.2.a): sufragar costos del viatge.

� Infraccions molt greus: multa des de 10.001 fins a 
100.000 euros.

� En infraccions art. 53.1 b) i 54.1 d) i f): 
possibilitat de substitució de la multa per 
expulsió del territori espanyol si el subjecte 
infractor és estranger (art. 57 LO 4/2000).



2.2.- Les anomenades 
sancions atípiques

� Sancions diferents a les multes (art. 44-47 
LISOS i 53 LPRL).
� Sancions especials en matèria de prevenció de 

riscos.
� Sancions especials en matèria de Seguretat Social.
� Sancions especials en matèria d’ocupació i 

prestacions per desocupació.
� Sancions especials en matèria d’igualtat.
� Sancions especials a treballadors, sol·licitants i 

beneficiaris de prestacions.



2.2.1.- Sancions especials en 
matèria de prevenció de riscos
� Suspensió de les activitats laborals o tancament del 

centre de treball (art. 53 LPRL).
� Acordada pel govern o els òrgans de govern de les CCAA 

amb competències en la matèria.
� Quan concórreguen circumstàncies d’excepcional gravetat 

en les infraccions en matèria de seguretat i salut en el 
treball.

� Qüestions que planteja:
� L’expressió “circumstàncies d’excepcional gravetat en les 

infraccions” és molt imprecisa. 
� La suspensió ha de ser un temps determinat (ha d’indicar-se la 

duració).
� No està clar si és una sanció autònoma (incompatible amb 

multa) o una sanció accessòria (compatible). 



� Prohibició de contractar amb l’Administració de les 
empreses que hagen sigut sancionades amb caràcter 
ferm per infraccions molt greus en matèria de 
prevenció de riscos (art. 54 LPRL i 60.1.c) RDLEG 
3/2011).

� Possibilitat de cancel·lar l’acreditació atorgada a les 
entitats especialitzades per a actuar com a serveis de 
prevenció aliens, desenvolupar l’activitat d’auditoria o 
impartir i certificar la formació en matèria de 
prevenció de riscos laborals en cas d’infraccions per 
faltes greus i molt greus (art. 40.2 LISOS).



2.2.2.- Sancions especials en 
matèria de Seguretat Social
� MATEPSS (art. 44 LISOS).

� Per faltes greus: intervenció temporal de l’entitat.
� Per faltes molt greus: remoció dels òrgans de govern i intervenció

temporal de l’entitat o cessament en la col·laboració amb la 
Seguretat Social.

� Responsabilitat solidària il·limitada dels promotors d’una mútua si 
es realitza algun acte abans d’estar autoritzada.

� Empreses que col·laboren voluntàriament en la gestió (art. 45 
LISOS).
� Suspensió temporal de l’autorització per a col·laborar per un màxim 

de 5 anys. 
� Retirada definitiva de l’autorització per a col·laborar.

� Infraccions molt greus i infracció greu art. 22.2 LISOS: 
prohibició de contractar amb l’Administració (art. 60.1.c) RDLEG 
3/2011). 



2.2.3.- Sancions especials en matèria 
d’ocupació i prestacions per desocupació

� Són sancions accessòries.
� Exclusivament per a l’empresari. 
� Per la comissió d’infraccions molt greus art. 16 i 23, de la 

infracció greu art. 15.3 i de la infracció greu art. 22.2 LISOS.
� Tipus:

� Pèrdua automàtica de les ajudes, bonificacions i, en general, dels 
beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació, des de la 
data en què es va cometre la infracció. 

� Possibilitat de ser exclosos de l’accés a tals beneficis per un període 
màxim de 2 anys (art. 22.2 un any llevat que existisca reincidència).

� Devolució de les quantitats obtingudes indegudament i les no 
aplicades o aplicades incorrectament en les infraccions dels apartats 
3 i 4 de l’art. 16.

� Prohibició de contractar amb l’Administració en cas de la 
infracció greu art. 15.3 LISOS (art. 60.1.c) RDLEG 3/2011). 



2.2.4.- Sancions en matèria 
d’igualtat 
� Art. 46 bis LISOS (sancions accessòries).

� Pèrdua automàtica de les ajudes, bonificacions i la resta de 
beneficis derivats de l’aplicació dels programes de foment 
d’ocupació i exclusió de les mateixes durant un període de 
sis mesos a dos anys (infraccions molt greus art. 8.12, 8.13, 
8.13 bis i 16.2).

� Possibilitat de substituir les sancions anteriors per 
l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat en l’empresa, si així
es determina per l’autoritat laboral competent amb la 
sol·licitud prèvia de l’empresa i informe preceptiu de la 
inspecció de treball i Seguretat Social (infraccions molt greus 
art. 8.12 i 16.2 en relació al sexe).



2.2.5.- Sancions a treballadors, 
sol·licitants i beneficiaris de prestacions

� Són sancions autònomes. 
� No consisteixen en multes.
� No hi ha distinció en graus.
� La sanció és independent de l’obligació de 

reingressar les quantitats indegudament percebudes. 
� Si afecta el compliment i la conservació dels requisits 

que donen dret a la prestació, l’entitat gestora podrà
suspendre-la cautelarment fins que la resolució
administrativa siga definitiva (art. 47.1.d) LISOS).



� Beneficiaris i sol·licitants de prestacions.
� Infraccions lleus: pèrdua de la pensió o prestació durant 1 

mes (especialitats prestacions per desocupació de nivell 
contributiu o assistencial o prestacions per cessament 
d’activitat de treballadors autònoms: règim especial en 
funció del nombre d’infraccions lleus comeses).

� Infraccions greus.
� Regla general: pèrdua de la prestació o pensió durant 3 mesos 

(amb especialitats en matèria de prestacions per desocupació
contributiva i assistencial i prestacions per cessament d’activitat 
de treballadors autònoms). 

� Excepcions (extinció de la prestació):
� Infracció art. 25.2 LISOS en prestacions per incapacitat temporal.
� Infracció art. 25.3 LISOS en prestacions o subsidis per 

desocupació o prestació per cessament d’activitat dels treballadors 
autònoms.



� Infraccions molt greus:
� Pèrdua de la pensió durant sis mesos o extinció

de la prestació o subsidi per desocupació o de 
la prestació per cessament d’activitat del 
treballador autònom. 

� Sanció accessòria: exclusió del dret a percebre 
qualsevol prestació econòmica i ajuda per 
foment d’ocupació durant 1 any, així com del 
dret a participar durant aquest període en 
accions formatives en matèria de formació
professional ocupacional i contínua. 



� Treballadors per compte propi o aliè i demandants 
d’ocupació, no sol·licitants ni beneficiaris de 
prestacions per desocupació, o de la prestació per 
cessament d’activitat. 
� Demandants d’ocupació inscrits en el Servei Públic 

d’Ocupació: baixa de les seues demandes d’ocupació durant 
1, 3 o 6 mesos en funció de si es tracta de les infraccions 
lleus, greus o molt greus de l’art. 17. 

� Treballadors per compte d’altri o propi que cometen les 
infraccions  de l’art. 17.3 LISOS: exclusió del dret a percebre 
ajudes de foment d’ocupació i a participar en accions 
formatives en matèria de formació professional ocupacional i 
contínua durant 6 mesos. 



2.3.- La graduació de la conducta 
sancionable
2.3.1.- Graduació de les sancions

� La LISOS estableix un mínim i un màxim en 
les sancions segons que les infraccions siguen 
lleus, greus o molt greus.

� Cada una admet tres graus: mínim, mitjà i 
màxim. 

� Criteris de graduació (art. 39 LISOS).
� Criteris generals.
� Criteris específics.

� Prevenció de riscos laborals.
� Cooperatives.



2.3.2.- Els criteris per a la 
graduació de les sancions
� Criteris generals.

� El grau de negligència o d’intencionalitat del subjecte infractor. 
� El frau. 
� La connivència entre treballadors i empresari amb la finalitat de 

simular un comportament aparentment ajustat a la llei. 
� L’incompliment d’advertències prèvies i requeriments de la ITSS. 
� La xifra de negocis de l’empresa. 
� El nombre de treballadors afectats per la infracció. 
� El perjudici econòmic causat o la quantitat defraudada. 
� Infraccions art. 22.3 i 23.1.b).

� Grau mínim quan la quantia no ingressada no supere 10.000 euros.
� Grau mitjà entre 10.001 i 25.000 euros.
� Grau màxim superior a 25.000 euros.



� Criteris específics en matèria de prevenció de riscos laborals. 
� La perillositat de les activitats exercides en l’empresa o centre de treball.
� El caràcter permanent o transitori dels riscos inherents a aquestes activitats.
� La gravetat dels danys produïts o que hagueren pogut produir-se per 

l’absència o deficiència de les mesures preventives necessàries.
� El nombre de treballadors afectats.
� Les mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l’empresari i 

les instruccions impartides per aquest amb vista a la prevenció dels riscos.
� L’incompliment de les advertències o requeriments previs de la inspecció de 

treball.
� La inobservança de les propostes realitzades pels serveis de prevenció, els 

delegats de prevenció o el comitè de seguretat i salut de l’empresa per a la 
correcció de les deficiències legals existents.

� La conducta general seguida per l’empresari amb vista a l’estricta 
observança de les normes en matèria de prevenció de riscos laborals. 



� Criteris específics en matèria de cooperatives.
� El nombre de socis afectats.
� La seua repercussió social.
� La malícia o falsedat. 
� La capacitat econòmica de la cooperativa. 

� Criteris específics en matèria d’estrangeria (art. 55. 3 
i 4 LO 4/2000): criteris de proporcionalitat. 
� Grau de culpabilitat.
� Dany produït o risc.
� Transcendència de la infracció.
� Capacitat econòmica del subjecte.



� Aplicació dels criteris de graduació. 
� Són llistes tancades: no es poden tenir en compte criteris diferents 

dels establits en la Llei. 
� No podran atenuar o agreujar la qualificació de la infracció quan 

estiguen continguts en la definició de la conducta infractora (art. 
39.5 LISOS).

� L’acta de la ITSS i la resolució administrativa hauran d’explicitar els 
criteris de graduació. 

� Si no s’estima la concurrència de cap de les circumstàncies, la 
sanció s’imposarà en el grau mínim en el seu tram inferior (art. 
39.6 LISOS). 

� “Regla de major gravamen” (art. 131.2 LRJPAC): “l’establiment de 
sancions pecuniàries haurà de preveure que la comissió de les 
infraccions tipificades no resulte més beneficiós per a l’infractor que 
el compliment de les normes infringides”.



� La reincidència. 
� Requisits (art. 41 LISOS).

� Existència d’una sanció anterior per una infracció del mateix 
tipus i qualificació.

� La sanció per la primera infracció ha de ser ferma (en via 
administrativa) (art. 14.5 RD 928/1998).

� La infracció s’ha de cometre en el termini dels 365 dies 
següents a la notificació de la sanció anterior.

� Efectes.
� La quantia de les sancions podrà incrementar-se fins al duple 

del grau de la sanció corresponent a la infracció comesa, sense 
excedir de la quantia màxima prevista per a cada classe 
d’infracció. 

� Supòsits específics:
� ETTs (art. 41.3 LISOS): suspensió de les seues activitats durant un any. 
� Infracció art. 15.3: si el subjecte ha sigut sancionat en els dos anys 

anteriors a la data de comissió de la infracció la sanció, s’imposarà en el 
grau màxim (art. 39.2).



2.4.- Prescripció de les 
sancions
� Terminis.

� En general: 5 anys comptats des de l’endemà del 
dia que adquirisca fermesa la resolució per la qual 
s’imposa (art. 7.3 RD 928/1998).

� Sancions en matèria d’estrangeria (art. 56.2 LO 
4/2000):

� per infraccions molt greus: 5 anys,
� per infraccions greus: 2 anys, 
� per infraccions lleus: 1 any.

� Interrupció: per l’inici del procediment 
d’execució. 



2.5.- L’atribució de la 
competència sancionadora
� Qüestió molt important: la falta de competència 

provoca la nul·litat de ple dret de la resolució
administrativa (art. 62.1.b LRJPAC). 

� Art. 127.2 LRJPAC: “l’exercici de la potestat 
sancionadora correspon als òrgans administratius que 
la tinguen expressament atribuïda, per disposició de 
rang legal o reglamentari”.

� Factors:
� Tipus d’infracció a sancionar.
� Quantia de la sanció a imposar.
� Si la competència resideix en l’Administració General de 

l’Estat o en la de la comunitat autònoma. 



� Art. 48.1 LISOS atribueix la competència 
sancionadora a una sèrie d’òrgans administratius en 
l’àmbit l’Administració General de l’Estat. 

� Art. 55.2 LO 4/2000: competència per a imposar 
sancions en matèria de treball d’estrangers. 

� En l’àmbit de les CCAA cada comunitat autònoma 
decidirà “els òrgans i els límits de distribució” (art. 
48.6 LISOS) (a la C. Valenciana Decret 57/2008, de 
25 d’abril).

� Acumulació d’infraccions: la competència per a 
imposar la totalitat de les sancions s’assigna a l’òrgan 
competent per a imposar la de major quantia (art. 
48.7 LISOS).  



TEMA 7.- LA POTESTAT SANCIONADORA 
DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN 
L'ORDE SOCIAL (III). ACTIVITATS 
PRÈVIES AL PROCEDIMENT 
SANCIONADOR



1.- L'activitat inspectora prèvia al procediment 
sancionador
1.1.- Objecte i competència per a l'exercici de 
l'activitat inspectora prèvia

� Activitat inspectora: conjunt d'actuacions 
realitzades per la inspecció de treball per a 
dur a terme les funcions que té encomanades 
(comprovació del “compliment de les 
disposicions legals, reglamentàries i 
convingudes en l'orde social” (art. 8.1 RD 
928/1998)).

� Correspon als inspectors i als subinspectors 
(art. 8 Llei 42/1997).



1.2.- Formes d'iniciació de 
l'activitat inspectora prèvia
� Sempre d'ofici. 
� Vies de promoció (art. 13.1 Llei 42/1997).

� Per iniciativa pròpia: només els inspectors. Però no hi ha llibertat 
absoluta sinó que ha d'atendre criteris d'eficàcia i oportunitat i a la 
programació vigent en la inspecció de destí (art. 22.3 RD 
138/2000).

� Per orde superior (art. 9.1 RD 928/1998):
� de l'autoritat laboral competent, estatal o autonòmica; 
� de les direccions de la inspecció provincial, de les seues unitats 

especialitzades o de l’inspector encarregat de l'equip.
� Per petició raonada d'altres òrgans públics (art. 9.1 RD 928/1998):

� òrgans jurisdiccionals,
� òrgans administratius.



� Per denúncia.
� Possibles denunciants:

� Qualsevol persona: és una acció pública (art. 13.2 
Llei 42/1997). Però normalment són persones 
afectades directament. 

� Diferències entre denúncies de tercers i denúncies 
d'interessats: les persones directament afectades 
tenen els drets que la normativa reconeix als 
interessats, els tercers no. Però únicament si s'inicia 
el procediment sancionador, no en la fase prèvia 
(art. 9.1.f RD 928/1998 i art. 13.2 Llei 42/1997). 



� Lloc i contingut de la denúncia,
� Lloc: oficines de la inspecció, en els locals de l'empresa 

durant una visita o en qualsevol registre públic.
� Contingut: per escrit i amb un contingut mínim (art. 9.1.f 

RD 928/1998): 
� dades d'identificació del denunciant i la seua firma;
� fets presumptament constitutius d'infracció;
� data i lloc en què van succeir els fets;
� identificació dels presumptes responsables;
� qualsevol circumstància rellevant. 

� No es tramitaran: les denúncies anònimes, les que es 
referisquen a matèries la vigilància de les quals no 
correspon a la inspecció, les que manifestament no 
tinguen fonament o resulten inintel·ligibles, ni les que 
coincidisquen amb assumptes que conega un òrgan 
jurisdiccional.



� Confidencialitat de la denúncia.
� Obligació d’inspectors i subinspectors de considerar 

confidencial l'origen de qualsevol denúncia (art. 12.1 
Llei 42/1997 i art. 10.1 RD 138/2000).

� En cas d'acomiadament per haver presentat una 
denúncia seria nul per lesionar drets fonamentals.



� Aquestes vies d'iniciació no impliquen 
necessàriament que s'inicie l'activitat 
inspectora: art. 9.3 RD 928/1998 (es 
pot obrir un període d'informació
prèvia; però només respecte a peticions 
d'òrgans públics i denúncies).



1.3.- Mitjans per a la realització
de l'activitat inspectora

� Visites.
� Requeriments.
� Expedients administratius i comprovació

de dades.



1.3.1.- Les visites

� Mitjà més característic d'actuació de la 
inspecció de treball. 

� Per a la seua realització es concedeixen 
facilitats i també s'imposen obligacions 
a la inspecció.



A) Facilitats de la Inspecció
� Finalitat: assegurar l'eficàcia de la labor inspectora. 
� Tipus (art. 15.1.a) RD 138/2000 i 5 Llei 42/1997):

� Possibilitat que es duga a terme per un únic funcionari o 
conjuntament. 

� Es pot estendre durant el temps necessari, fins i tot en 
diferents dies. 

� “Sense previ avís” de la seua arribada. 
� En qualsevol moment. 
� Els inspectors poden fer-se acompanyar pels treballadors, 

representants dels treballadors, pèrits i tècnics de l'empresa 
o pèrits i tècnics habilitats oficialment que estimen 
necessaris. També poden requerir la immediata presència de 
qui estiga al capdavant del centre. 



B) Obligacions dels inspectors 
durant les visites 
� Obligació de notificar la seua presència a l'empresari 

o al seu representant o a la persona inspeccionada 
de què es tracte (art. 5.1 i 8.3 Llei 42/1997). 
� A l'inici de la visita o en un moment posterior. 
� Excepció: quan els òrgans inspectors consideren que la 

comunicació pot perjudicar l'èxit de les seues funcions (art. 
5.1 Llei 42/1997). 

� Si es tracta de comprovar el compliment de la normativa 
sobre prevenció de riscos laborals, hauran de comunicar la 
seua presència al Comitè de seguretat i salut, al delegat de 
prevenció o, en la seua absència, als representants legals 
dels treballadors (art. 40 LPRL).



� Obligació d'estendre diligència en Llibre de visites de 
la inspecció de treball (art. 14.3 Llei 42/1997).
� Funcions: 

� transmetre breument les actuacions desenvolupades; 
� acreditar que l'òrgan inspector ha estat en l'empresa.

� Llibre de Visites electrònic. 
� Deures amb els representants dels treballadors:

� Prestar la deguda atenció a les observacions que formulen 
(art. 9.4 RD 138/2000).

� En visites en matèria de prevenció de riscos laborals: 
informar els delegats de prevenció dels resultats de les 
visites i de les mesures adoptades com a conseqüència 
d’aquestes (art. 40 LPRL).



1.3.2.- Els requeriments 

� Requeriments als subjectes investigats: 
� Perquè es personen davant de la inspecció de 

treball per a realitzar aclariments o per a 
presentar la informació o la documentació que 
resulte necessària (art. 14.1 Llei 42/1997 i art. 
15.1.b RD 138/2000). 

� Requisits: per escrit, amb expressió de la 
documentació, i notificar-se directament en una 
visita o per qualsevol forma de notificació vàlida 
(art. 15.1.b RD 138/2000). 



� Requeriments als organismes públics: 
� Han de facilitar als òrgans inspectors els documents, 

informes o dictàmens que s'estimen oportuns (art. 9 Llei 
42/1997).

� Els jutjats i tribunals, d'ofici o a petició de la inspecció, han 
de facilitar les dades de transcendència de les actuacions 
que coneguen (límit: secret de sumari) (art. 9.7 llei 
42/1997).

� Limitacions: intimitat de la persona, secret de la 
correspondència o de les informacions subministrades a les 
administracions públiques amb finalitat exclusivament 
estadística (art. 9.5 llei 42/1997 i art. 10.6 RD 928/1998). 



� Requeriments a tercers professionals 
� Poden dirigir-se a qualsevol persona física o jurídica perquè

facilite a la inspecció “qualsevol classe de dades, 
antecedents o informació amb transcendència en les 
comeses inspectores, sempre que es deduïsquen de les 
seues relacions econòmiques, professionals, empresarials o 
financeres amb tercers subjectes a l'acció inspectora” (art. 
11.2 llei 42/1997). 

� No poden emparar-se en el secret bancari.
� Límits: dades confidencials obtingudes en la seua labor 

d'assessorament, defensa o prestacions sanitàries, excepte 
quan hi haja conformitat prèvia i expressa dels interessats 
(deure de secret professional). 



1.3.3.- Els expedients administratius i 
les comprovacions

� Examen d'expedients administratius que 
acrediten l'existència de fets presumptament 
constitutius d'infracció (art. 14.1 Llei 42/1997 
i art. 15.1.d RD 138/2000).

� Comprovacions: revisió de dades i 
antecedents que obren en les administracions 
públiques (art. 14.1bis Llei 42/1997 i art. 
15.1.c RD 138/2000).



1.4.- Facultats de la inspecció
de treball
� Dret d'entrada als centres de treball. 

� Facultat d'entrar i romandre lliurement i en tot moment, en 
qualsevol dels centres de treball i establiments subjectes al 
Seu control (art. 5.1 llei 42/1997).

� Límit: respecte a la inviolabilitat del domicili particular (art. 
18.2 CE).

� Quan el centre de treball coincidisca amb el domicili de la 
persona física: consentiment exprés o autorització judicial (art. 
5.1 Llei 42/1997).

� Concepte ampli de domicili: un dels àmbits en què es 
desenvolupa la intimitat i la vida privada de la persona (STC 
10/2002). 



� Facultats addicionals d'investigació (art. 5.3 Llei 
42/1997).
� Identificació i interrogatori al personal de l'empresa: 

identificació de les persones que es troben en el centre de 
treball o la raó de la seua presència i requerir informació
sobre els assumptes objecte d'investigació, tant a 
l'empresari com al personal de l'empresa. 

� Examen de documentació: poden examinar tota la 
documentació que puga tenir transcendència per al 
compliment de les seues funcions.



� Obtenció de proves materials: facultat de practicar 
les proves següents (només inspectors).

� Prendre o traure mostres de substàncies i materials 
utilitzats o manipulats en el centre de treball. 

� Fer mesuraments.
� Obtenir fotografies, vídeos i gravació d'imatges.
� Alçar croquis i plans.
� Obtenir còpies i extractes de documents. 
� Excepte per a l'última, l'inspector ha de notificar-ho a 

l'empresari o al seu representant.



1.5.- Duració de les actuacions 
inspectores
� Art. 14.2 Llei 42/1997 i 8.2 RD 928/1998 

� No poden dilatar-se més de 9 mesos, llevat que 
siga imputable al subjecte inspeccionat o a les 
persones dependents d’ell. EXCEPCIONS 
(possibilitat de prolonganció per un màxim de 9 
mesos):

� Activitats inspectores d'especial dificultat i complexitat.
� Obstrucció o ocultació d'activitats o de les persones que 

les exercisquen.
� Necessitat de cooperació administrativa internacional.

� No es podran interrompre per més de 5 mesos, 
llevat que la interrupció siga causada pel subjecte 
inspeccionat o persones dependents d'ell.



� Còmput dels terminis:
� Iniciació per visita: data de la visita.
� Iniciació per requeriment: data de la compareixença.
� Iniciació per visita i posterior requeriment: data de la 

compareixença.
� No es computen els terminis concedits al subjecte per 

a efectuar esmenes. 
� Incompliment dels terminis. 

� No es produeix la interrupció de la prescripció.
� No es pot estendre acta d'infracció o liquidació (però 

es poden promoure noves actuacions sobre els 
mateixos fets si la infracció no ha prescrit).



2.- Les conseqüències de l'activitat 
inspectora prèvia al procediment 
sancionador

� Arxivament de les actuacions: si considera 
que les conductes investigades no 
constitueixen infraccions sancionables. Cal 
informar per escrit als subjectes promotors 
(art. 9.4 RD 928/1998). 

� Constatació d'il·lícits sancionables. Opcions:
� Adopció de mesures preventives. 
� Alçament d'actes de la inspecció de treball.
� Incoació d'ofici de procediments 

administratius i judicials.



2.1.- Les mesures preventives

� Característiques comunes:
� S'adopten davant d'incompliments normatius, però 

no donen lloc a l'inici d'un procediment 
sancionador.

� Els inspectors de treball poden acordar totes les 
mesures, els subinspectors només en les matèries 
de la seua competència. 

� La decisió d'adoptar mesures preventives és una 
decisió lliure i potestativa de la inspecció atenent 
les circumstàncies concurrents. 



2.1.1.- Les advertències i 
recomanacions
� Condicions (art. 49 LISOS):

� que les circumstàncies del cas ho aconsellen; 
� que no es deriven danys i perjudicis directes als treballadors.

� Comunicació per escrit al subjecte responsable (art. 
11.5 RD 928/1998). 

� Contingut:
� irregularitats o deficiències apreciades;
� termini atorgat per a la seua correcció; 
� advertència que si no es corregeix s'estendrà una acta 

d'infracció. 
� L'òrgan inspector ha de donar compte de la seua 

decisió a l'autoritat laboral competent.



2.1.2.- Els requeriments 
� Tipus: 

� d'abast general,
� de liquidació de quotes,
� de salut laboral dirigits a l'Administració pública,
� en matèria de prevenció de riscos laborals.

� Requeriments d'abast general: sobre 
qualsevol matèria (art. 7 apartats 1 i 2 Llei 
42/1997). Però no s'estableixen diferències 
amb les advertències i recomanacions. 



� Requeriments en matèria de prevenció de riscos laborals (art. 
7.3 Llei 42/1997 i sobretot art. 43 LPRL i 11.2 RD 928/1998).
� Subjectes: inspectors de treball i funcionaris públics habilitats 

oficialment per a exercir funcions comprovadores en matèria de 
prevenció de riscos laborals (no subinspectors).

� És obligatori: sempre que la inspecció constate l'existència d'una 
infracció en matèria preventiva (43.1 LPRL). EXCEPCIÓ: risc greu i 
imminent (paralització de treballs).

� És compatible amb l'inici del procediment sancionador. 
� Ha de ser comunicat a l'empresari presumptament responsable, per

mitjà d'un escrit o en diligència en el Llibre de visites:
� anomalies o deficiències apreciades,
� termini per a la seua correcció.

� Ha d'informar els delegats de prevenció.



� Incompliment del requeriment.
� Extensió d'acta d'infracció (si no s'haguera estès abans).
� És un criteri de graduació per a les infraccions en 

matèria de prevenció de riscos laborals (art. 39.1.f) 
LISOS).

� Requeriments efectuats pels funcionaris públics 
habilitats oficialment per a exercir funcions 
comprovadores en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Els mateixos requisits i efectes.
� En cas d'incompliment hauran de remetre un informe 

dirigit a la inspecció de treball (art. 9.3 LPRL). 



2.1.3.- La paralització de 
treballs 

� Regulació: art. 9.1.f) i 44 LPRL, art. 7.10 Llei 
42/1997 i art. 11 apartats 3 i 4 RD 928/1998. 

� Requisits:
� Existència d'una situació de risc greu i imminent 

per a la seguretat i salut dels treballadors en 
l'empresa (risc greu i imminent: “aquell que 
resulte probable racionalment que es materialitze 
en un futur immediat i puga suposar un dany greu 
per a la salut dels treballadors” (art. 4.4 LPRL)).

� Ha de ser conseqüència de l'incompliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals. 



� Procediment.
� Comunicació a l'empresa responsable per escrit (notificació

formal o diligència en el Llibre de visites) que expresse l'abast i 
la causa de la mesura. També ha de comunicar-la a l'autoritat 
laboral i l'empresari ho posarà en coneixement dels treballadors 
afectats i dels representants dels treballadors.

� L'orde de paralització és executiva des del primer moment, 
però pot ser impugnada davant de l'autoritat laboral en el 
termini de 3 dies hàbils i la resolució ha de dictar-se en el 
termini de 24 hores. 

� La inspecció acordarà la represa dels treballs, o el mateix 
empresari quan es corregisquen les causes que van motivar la 
paralització, amb l’obligació de comunicar-ho immediatament a 
la inspecció.



� Conseqüències de l'incompliment de l'orde de paralització.
� Infracció molt greu art. 13.3 LISOS.
� Podrà equiparar-se a la falta d'assegurança respecte dels 

accidents de treball que pogueren produir-se: responsabilitat 
directa de l'empresari infractor sobre les prestacions (art. 195
LGSS). 

� Sanció per les anomalies que van donar lloc a la situació de risc 
greu i imminent.

� Conseqüències de la paralització de l'activitat per als 
treballadors. 
� No poden realitzar la seua prestació per causa imputable a 

l'empresari (art. 30 ET). 
� Conserven els seus llocs de treball i els seus drets retributius.



2.2.- Les actes de la inspecció
de treball

� Actes d'infracció: incompliment de la 
normativa laboral que possibilita la iniciació
d'un procediment sancionador.

� Actes de liquidació: existència de descoberts 
de cotització que donen lloc a l'inici del 
procediment de liquidació i recaptació de 
quotes (art. 7.4 Llei 42/1997).



2.3.- La incoació d'ofici de diversos 
procediments administratius i 
judicials

� Procediments judicials.
� Si la inspecció observara la possible comissió d'un delicte, remetrà

al ministeri fiscal una relació circumstanciada dels fets i dels 
subjectes que pogueren resultar afectats (art. 10.3 Llei 42/1992). 

� Els inspectors també poden proposar al seu respectiu cap la 
formulació de demandes d'ofici davant de la jurisdicció social en 
una sèrie de supòsits (art. 7.12 Llei 42/1997 i art. 148-150 Llei 
36/2011).

� Procediments administratius.
� Procediments d'imposició de recàrrec de prestacions (art. 123 

LGSS, RD 1300/1995 i Orde de 18 de gener de 1996).
� Procediments per a la inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes 

dels treballadors.
� Procediments per a la suspensió o el cessament en la percepció de 

prestacions socials si es constata la seua obtenció o gaudi irregular 
(art. 7.7 Llei 42/1997). 



TEMA 8.- LA POTESTAT 
SANCIONADORA DE 
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN 
L'ORDE SOCIAL (IV). EL 
PROCEDIMENT SANCIONADOR



1.- Els principis bàsics del procediment administratiu 
sancionador i la seua aplicació en l'ordre social 
1.1.- Els drets de l'article 24.2 CE i la seua recepció en 
la LRJPAC

� Potestat sancionadora de l'Administració.
� No poden imposar-se sancions administratives sense tramitar el 

procediment oportú.
� En aquest procediment han de garantir-se els drets processals de 

l'art. 24.2 CE.
� STC 18/1981, de 8 de juny. 

� Principis inspiradors de l'orde penal s'apliquen al dret administratiu 
sancionador (amb alguns matisos).

� Principis de l'art. 24 CE en matèria de procediment s'apliquen 
també a l'activitat sancionadora de l'Administració (també amb 
alguns matisos).

� Títol IX LRJPAC (art. 134-138).
� Principi de legalitat procedimental.
� Drets del presumpte infractor.



1.1.1.- El dret al procediment 
� Exigència bàsica del dret administratiu 

sancionador: seria contrari a la CE que 
l'Administració poguera imposar sancions 
sense observar cap procediment. 

� Dues perspectives.
� Dret al procediment.
� Drets que han de respectar-se en el procediment.

� Dret al procediment: l'exercici de la potestat 
sancionadora de l'Administració requereix la 
tramitació d'un procediment. 



� Art. 134 LRJPAC.
� “En cap cas es podrà imposar una sanció

sense que s'haja tramitat el necessari 
procediment” (art. 134.3). 

� El procediment és essencial per a l'exercici de 
la potestat sancionadora. 

� El procediment és una qüestió d'orde públic. 
� Ha de seguir-se el procediment específicament 

establit en cada cas. 



� “L'exercici de la potestat sancionadora requerirà
procediment legal o reglamentàriament establit” (art. 
134.1 LRJPAC)=no existiria reserva de llei i es podria 
regular en una norma reglamentària.
� El desenvolupament de les garanties processals de l'art. 24 CE 

només podrà fer-se per llei (art. 53 CE). 
� Obligat respecte als principis de la llei que regula el procediment 

administratiu comú.
� “Els procediments que regulen l'exercici de la potestat 

sancionadora hauran d'establir la deguda separació entre 
la fase d'instrucció i la sancionadora, encomanant-les a 
òrgans distints” (art. 134.2 LRJPAC): no és una exigència 
constitucional segons el TC sinó que obeeix a la lliure 
decisió del legislador ordinari.



1.1.2.- Els drets del presumpte 
responsable
A) El dret a la presumpció d'innocència

� Art. 24.2 CE: “tots tenen dret a la 
presumpció d'innocència”. 

� Dos vessants.
� Material: tot ciutadà té dret a ser 

considerat innocent. 
� Processal: règim de la prova.



� En dret administratiu sancionador:
� La sanció ha d'estar basada en actes o mitjans probatoris de 

càrrec o incriminadors de la conducta imputada. 
� La càrrega de la prova correspon a qui acusa sense que 

ningú estiga obligat a provar la seua pròpia innocència.
� Qualsevol insuficiència en el resultat de les proves 

practicades ha de traduir-se en un pronunciament 
absolutori.

� Classe i legitimitat de les proves: han de ser proves 
constitucionalment legítimes (no obtingudes de manera il·lícita 
o amb irregularitats).

� Suficiència de les proves: la presumpció d'innocència es manté
si la part acusadora no ha dut a terme una activitat probatòria 
diligent o si no es resol el dubte sobre la legalitat del fet 
determinant de la sanció.



B) Els drets de defensa

� Dret a ser informat de l'acusació.
� Dret a un procés públic sense dilacions 

indegudes i amb totes les garanties.
� Dret a utilitzar els mitjans de prova 

pertinents per a la seua defensa.
� Dret a no declarar contra si mateixos i a 

no confessar-se culpables. 



a) El dret a ser informat de 
l'acusació

� Art. 135 LRJPAC: el presumpte responsable té
dret “a ser notificat dels fets que se li 
imputen, de les infraccions que tals fets 
puguen constituir i de les sancions que, si és 
el cas, se'ls pogueren imposar, així com de la 
identitat de l'instructor, de l'autoritat 
competent per a imposar la sanció i de la 
norma que atribuïsca tal competència”. 



b) El dret a formular al·legacions i el dret 
a utilitzar els mitjans pertinents per a la 
seua defensa

� Dret a formular al·legacions: no es formula 
expressament en la CE però és el principal dret de 
defensa en el procediment sancionador (“ningú pot 
ser condemnat sense ser oït”).

� Dret a utilitzar els mitjans pertinents per a la seua 
defensa (dret a proposar i practicar proves).
� L'administrat ha de tindre l'oportunitat d'aportar i practicar 

la prova que considere convenient per a destruir la 
practicada o aportada per l'Administració o per a demostrar 
la seua innocència. 

� No significa que tinga dret que es practiquen totes les 
proves que propose sinó només aquelles que siguen 
pertinents o necessàries (art. 137.4 LRJPAC).



c) Altres drets bàsics

� Dret a no declarar contra si mateix i a 
no confessar-se culpable. 
� El TJCE ha consagrat com a principi 

general europeu el dret a no declarar 
contra si mateix en l'orde administratiu. 

� Segons el TC resulta plenament aplicable 
en els procediments administratius 
sancionadors. 



2.- El procediment administratiu 
sancionador en l'orde social

� Capítol VIII LISOS (art. 51-54) es refereix 
al procediment sancionador.

� Art. 51.2: procediment sancionador 
s'ajustarà a la LISOS i a la DA 4a Llei 
42/1997; s’apliquen subsidiàriament les 
disposicions de la LRJPAC.

� RD 928/1998, de 14 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament general sobre 
procediments per a la imposició de 
sancions per infraccions d'ordre social i per 
als expedients liquidatoris de quotes de la 
Seguretat Social.



2.1.- Iniciació d'ofici 
� El procediment s'iniciarà sempre d'ofici per 

acta de la ITSS (art. 52 LLISOS i 13.1 RD 
928/1998).

� La inspecció de treball és l'únic subjecte 
legitimat. EXCEPCIÓ: procediments per a la 
imposició de sancions per infraccions lleus o 
greus als treballadors i beneficiaris de 
prestacions: la iniciació també correspon a 
l'entitat gestora o al Servei Públic d'Ocupació
(art. 37 RD 928/1998 i art. 48.5 LISOS).



2.2.- Les actes d'infracció
2.2.1.- Contingut de les actes 
d'infracció

� Art. 53.1 LISOS i 14.1 RD 928/1998.
� Identificació del subjecte infractor.

� Nom i cognoms o raó social, domicili, 
activitat, DNI, NIF, codi de compte de 
cotització a la Seguretat Social i, si és el 
cas, número d'identificació d'autònoms. 

� Responsables solidaris o subsidiaris.



� Els fets constatats pel funcionari actuant. Segons 
la doctrina i la jurisprudència:

� Comprovats directament per l'inspector.
� Descripció suficient i ha d'incorporar les 

circumstàncies del cas referents a la 
qualificació dels fets i la seua consideració com 
a infracció. 

� No són fets els judicis de valor, suposicions, 
conjectures, opinions, etc.

� Entre la data d'alçament de l'acta i la data dels 
fets ha d'existir una raonable connexió
temporal. 



� Mitjans utilitzats per a la comprovació dels fets: 
diligències d'investigació practicades i modalitats 
d'actuació emprades. 

� Infracció o infraccions que s'imputen, amb 
expressió del precepte o preceptes vulnerats i la 
seua qualificació. 

� Nombre de treballadors de l'empresa i nombre de 
treballadors afectats per la infracció, quan servisca 
per a qualificar la infracció o graduar la sanció. 

� Proposta de sanció, la seua graduació i 
quantificació. 

� Òrgan competent per a resoldre i òrgan instructor 
i termini per a la interposició de les al·legacions 
davant d’aquest. 



� Funcionari que alça l'acta i firma d’aquest. 
� Si és procedent, visat de l'inspector de 

Treball i Seguretat Social, amb indicació i 
firma de qui l’efectue: actes dels 
subinspectors (art. 8.4 Llei 42/1997 i 12.3 
RD 928/1998) quan les sancions siguen 
superiors a 300,52 euros (OM de 12-2-
1998).

� Data de l'acta d'infracció.



� Incompliment dels requisits de les actes.
� La presumpció de certesa de les actes es 

condiciona expressament al seu compliment.
� Però s'apliquen les previsions de la LRJPAC “el 

defecte de forma només determinarà
l'anul·labilitat quan l'acta no tinga els requisits 
formals indispensables per a aconseguir el seu fi o 
done lloc a la indefensió dels interessats” (art. 
63.2 LRJPAC). En qualsevol altre cas, els errors 
materials, de fet o aritmètics podran ser rectificats 
en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels 
interessats (art. 105.2 LRJPAC).



2.2.2.- Valor probatori de les actes 
de la inspecció de Treball i Seguretat 
Social

� Les actes estan emparades per la presumpció de certesa: 
presumpció que són certs els fets que hi consignen 
els funcionaris actuants (inspectors o subinspectors) (DA 
4a.2 Llei 42/1997, art. 53.2 LLISOS i 15 RD 928/1998).

� Fonament. 
� Són documents públics. 
� Imparcialitat i especialització de la inspecció de treball.

� Contingut i abast.
� Les actes constitueixen un mitjà probatori vàlid.
� NO és una presumpció iuris et de iure sinó iuris tantum. 
� Es limita als fets que per la seua objectivitat són susceptibles 

de percepció directa pel funcionari de la inspecció, o als 
immediatament deduïbles d'aquells o acreditats per mitjans de 
prova consignats en la mateixa acta. 

� No es reconeixen les simples apreciacions globals, judicis de 
valor o qualificacions jurídiques del funcionari actuant.



� Possible incompatibilitat amb el dret a la presumpció
d'innocència: segons la jurisprudència la presumpció
de certesa no vulnera aquest dret.
� No suposa atribuir a les actes una veracitat absoluta i 

indiscutible: poden cedir davant d'altres proves.
� En via administrativa permet la incoació de l'expedient 

sancionador, en el qual el presumpte infractor podrà
efectuar al·legacions i aportar mitjans de prova.

� En via judicial no gaudeixen d’una rellevància més gran 
que els altres mitjans de prova. 



2.2.3.- Actes d'infracció amb 
estimació de perjudicis econòmics

� Art. 14.3 RD 928/1998: Quan l’inspector de 
treball considere que de la presumpta 
infracció es deriven perjudicis econòmics per 
als treballadors, podrà incloure'ls en l'acta 
consignant-los amb els requisits exigits per a 
la validesa de les demandes. 

� Art. 148.a) Llei 36/2011: pot iniciar-se 
procediment d'ofici. 



� Característiques de les actes.
� El procediment d'ofici s'inicia per la certificació de la resolució

ferma dictada en un procediment sancionador. 
� No és obligatori incloure els perjudicis econòmics.
� Han de consignar aquests perjudicis amb els requisits exigits per a 

la validesa de les demandes (art. 149 i 80 Llei 36/2011).
� Nom, cognoms, DNI, NIE i domicilis dels treballadors. 
� Denominació i identificació de la persona física o jurídica 

presumptament responsable.
� Enumeració clara i concreta dels fets dels quals s'infereix el perjudici 

econòmic i dels altres que resulten imprescindibles. 
� Delimitació clara i personalitzada dels perjudicis econòmics.

� Els pactes entre treballadors i empresaris posteriors a l'acta 
d'infracció tan sols tindran eficàcia si se celebren en presència de 
l'inspector de treball o de l'autoritat laboral. 



2.3.- Les mesures de caràcter 
provisional
� Adopció de mesures cautelars pel risc que la duració del procediment i 

les seues vicissituds posteriors puga suposar per a l'efectivitat de la 
sanció o dels fins que es persegueixen amb aquesta.

� Art. 14.2 RD 928/1998: L’inspector actuant determinarà en l'acta les 
mesures que estime necessari establir amb caràcter provisional per a 
assegurar l'eficàcia de la resolució i evitar el manteniment dels efectes 
de la infracció, de conformitat amb els art. 72 i 136 LRJPAC i 15 del RD 
1398/1993 i la resta de normativa d'aplicació en cada cas; aquestes 
mesures han de ser proporcionades al cas. 

� La jurisprudència ha admès aquesta possibilitat sempre que: 
� existisca una norma jurídica que permeta la seua adopció;
� siguen establides per una resolució fundada en dret;
� es basen en un judici de raonabilitat sobre la finalitat perseguida i les 

circumstàncies concurrents.



� Requisits (art. 72 i 136 LRJPAC i 15 RD 1398/1993).
� Han de ser adoptades per l'òrgan competent per a resoldre 

l'expedient. 
� Aquesta possibilitat ha d'estar prevista en les normes que regulen 

els procediments sancionadors (art. 136 LRJPAC).
� Ha de fer-se mitjançant un acord motivat (art. 136 LRJPAC i 15.1 

RD 1398/1993).
� Només pot efectuar-se iniciat el procediment (art. 72 LRJPAC). 

Excepció: paralització de treballs.
� Han de ser proporcionades als objectius que pretenguen 

aconseguir. 
� Exemples:  suspensió temporal d'activitats, prestació de fiances, 

retirada de productes o suspensió temporal de serveis per raons de 
sanitat, higiene o seguretat, i les altres previstes en les 
corresponents normes específiques (art. 15 RD 1398/1993). 



2.4.- Acumulació d'infraccions
� Art. 16 RD 928/1998: si en l'actuació inspectora s'estimen 

diverses presumptes infraccions, hauran d'acumular-se en una 
sola acta.

� Limitacions. 
� Només és procedent entre infraccions que corresponguen a la 

mateixa matèria. 
� No és possible quan s’escaiga la tramitació simultània d'actes 

d'infracció i de liquidació pels mateixos fets.
� No és possible en supòsits de responsabilitat solidària o subsidiària 

ni en les infraccions relacionades amb un accident de treball o 
malaltia professional.

� No és possible l'acumulació de dues o més infraccions quan la 
competència per a resoldre-les corresponga a diferents òrgans de 
l'AGE o als òrgans de l'AGE i de les CCAA.



2.5.- La instrucció de l'expedient 
sancionador

� Les fases d'instrucció i resolució
s'atribueixen a òrgans distints. 

� Òrgan instructor.
� CCAA: cada Comunitat Autònoma 

determinarà els òrgans competents (art. 
18.1 RD 928/1998).

� Estat: Direcció d’unitat especialitzada de 
Seguretat Social (art. 18bis.1 RD 
928/1998). 



2.5.1.- Notificació de l'acta 
d'infracció
� L'acta ha de notificar-se al presumpte subjecte o subjectes responsables 

(infractor o infractors i responsables solidaris i subsidiaris).
� Contingut.

� Text íntegre.
� Indicació que la notificació comença el procediment sancionador del qual constitueix el 

plec de càrrecs. 
� Advertència que podran formular escrit d'al·legacions en contra en el termini de 15 

dies hàbils comptats des de l’endemà de la seua notificació, acompanyat de la prova 
que estimen pertinent, davant de l'òrgan instructor i que en cas de no efectuar 
al·legacions, l'acta d'infracció podrà ser considerada proposta de resolució (art. 17.1 
RD 928/1998). 

� Termini per a efectuar la notificació: 10 dies hàbils comptats a partir del terme 
de l'actuació inspectora (data de l'acta) (art. 17.1 RD 928/1998).

� Quan l'acta d'infracció afecte sol·licitants i beneficiaris de prestacions, es 
comunicarà a les corresponents entitats gestores, als efectes de la suspensió
cautelar (art. 17.2 RD 928/1998).

� Les actes d'infracció i de liquidació pels mateixos fets, es notificaran al 
presumpte subjecte o subjectes responsables simultàniament; el termini 
d'impugnació serà conjunt. 



2.5.2.- Els drets de defensa: 
al·legacions, vista i proves
� Al·legacions.

� El subjecte o subjectes responsables poden formular 
al·legacions dins del termini de 15 dies hàbils comptats des 
de l'endemà de la notificació de l'acta davant de l'òrgan 
instructor (art. 17.1 RD 928/1998)

� Contingut: lliure; no existeixen requisits formals.
� Vista.

� El subjecte o subjectes que formulen al·legacions, tenen 
dret a vista dels documents que es troben en l'expedient 
(art. 17.4 RD 928/1998).

� Excepció: escrits de denúncia (“sense més excepcions que 
les necessàries per a assegurar la confidencialitat de l'origen 
de qualsevol queixa”) (art. 17.4 RD 928/1998). 



� Prova.
� Art. 18.3 i 18bis.3 RD 928/1998: rebudes les al·legacions, o 

transcorregut el termini per a efectuar-les, l'instructor pot 
acordar l'obertura del període de prova, de conformitat amb 
l'art. 17 RD 1398/1993.  

� A l'escrit d'al·legacions ha d'adjuntar-se la prova documental 
i proposar la pràctica d'altres mitjans de prova (art. 17.1 i 
17.4 RD 928/1998).

� L'òrgan instructor ha d'admetre i practicar els mitjans de 
prova que resulten adequats per a la determinació dels fets 
(art. 137.4 LRJPAC).

� La pràctica de les proves es durà a terme en la forma 
prevista en l'art. 81 LRJPAC.



2.5.3.- Altres actuacions de 
l'òrgan instructor
� Art. 18 i 18bis RD 928/1998 diferencien 2 supòsits en funció de si el 

subjecte responsable formula o no al·legacions. 
� Si NO es formulen al·legacions: continuarà la tramitació del procediment 

fins a dictar la proposta de resolució (art. 18.2 i 18bis.2 RD 928/1998).
� Si es formulen al·legacions: l'òrgan instructor podrà demanar informe 

ampliat de l’inspector o subinspector (art. 18.3 i 18bis.3 RD 928/998).
� Regla general: facultatiu. 
� Excepció: serà preceptiu “si en les al·legacions s'invoquen fets o 

circumstàncies diferents dels consignats en l'acta, insuficiència del relat 
fàctic de la mateixa, o indefensió per qualsevol causa”.

� Contingut:
� valoració de les proves aportades o que s'hagen practicat;
� valoració de les al·legacions formulades.

� Conformitat de l’inspector que va visar l'acta si  va ser elaborada per un 
subinspector.

� Aquests informes no tenen presumpció de certesa.



� Tràmit d'audiència (art. 18.4 i 18.4bis RD 
928/1998).
� Obligatori si de les diligències practicades es 

desprèn la invocació o existència de fets diferents 
dels incorporats en l'acta.

� Es dóna audiència a l'interessat per un termini de 
8 dies hàbils.

� Dins dels 3 dies següents pot presentar nou escrit 
d'al·legacions.



2.5.4.- La proposta de 
resolució
� Art. 18.1 i 18bis.1 RD 928/1998: ha de ser remesa 

per l'òrgan instructor a l'òrgan competent per a 
resoldre, junt amb l'expedient administratiu, amb una 
antelació mínima de 15 dies al del venciment del 
termini per a dictar resolució.

� Contingut: aplicació supletòria art. 18 RD 1398/1993.
� Declaració de no existència d'infracció o de responsabilitat: 

sobreseïment de l'expedient sancionador i el seu arxivament. 
� Declaració d'existència d'infracció i responsabilitat: haurà de 

fixar els fets provats i la seua qualificació jurídica, delimitar 
la infracció o infraccions comeses i la persona o persones 
responsables, així com la sanció que es proposa imposar.



2.6.- Suspensions de la 
tramitació

� Si el procediment se suspèn, no corre el 
termini de caducitat.

� 2 supòsits:
� Per seguir-se causa penal sobre els 

mateixos fets.
� Pel procediment d'ofici.



2.6.1.- Suspensió del procediment 
per seguir-se causa penal sobre els 
mateixos fets

� Procediment. 
� Quan l'inspector o subinspector considere que els fets poden ser

constitutius d'il·lícit penal, remetrà al cap de la ITSS un informe. 
� Si el cap de la ITSS estima la concurrència d'un il·lícit penal, ho comunicarà

a l'òrgan competent per a resoldre.
� L'òrgan competent per a resoldre acordarà, si escau, la remissió de 

l'expedient al ministeri fiscal i s'abstindrà de seguir el procediment 
sancionador (art. 5.1 RD 928/1998 i art. 3.2 LISOS).

� També se suspèn el procediment quan es tinga coneixement de l'existència 
d'actuacions penals pels mateixos fets i fonament en relació amb el mateix 
presumpte responsable (art. 5.1 RD 928/1998).

� Duració: fins que es notifique la fermesa de la sentència o de la 
interlocutòria de sobreseïment que dicte l'autoritat judicial o fins 
que es decideix la seua no iniciació.  



2.6.2.- Suspensió pel 
procediment d'ofici
� El procediment administratiu sancionador es pot suspendre per 

la iniciació d'un procediment d'ofici davant de l'ordre 
jurisdiccional social (art. 6 i 19 RD 928/1998). 

� Només un supòsit: quan una acta d'infracció o de liquidació en 
matèria de liquidació de quotes i actes de gestió recaptatòria de 
les quotes de Seguretat Social haja sigut impugnada pel 
subjecte responsable amb base en al·legacions i proves que, 
segons l'autoritat laboral, puguen desvirtuar la naturalesa 
laboral de la relació jurídica objecte de l'actuació inspectora (art. 
148.d) Llei 36/2011). 

� Duració: fins a la notificació de la fermesa de la sentència.



2.7.- La fase decisòria del procediment 
sancionador. La resolució
2.7.1.- La possibilitat de practicar noves 
diligències

� Rebudes les actuacions i la proposta de 
resolució, l'òrgan competent per a resoldre 
pot entendre que la instrucció no està
completa i decidir que es practiquen les 
diligències que estime necessàries (art. 20.1 
RD 928/1998).

� El termini per a dictar la resolució (10 dies) es 
comptarà des de la realització de l'última 
diligència.



2.7.2.- Les exigències de 
motivació i congruència
� Motivació.

� Exigència ineludible de conformitat amb l'art. 138 LRJPAC.
� La motivació de les resolucions judicials forma part del 

contingut essencial de l'art. 24 CE (també en el dret 
administratiu sancionador).

� Finalitat: permet al presumpte infractor conèixer i criticar les 
raons i fonaments de què s'ha servit l'Administració per a 
sancionar i facilita el control jurisdiccional de la resolució
sancionadora. 

� Contingut: els fonaments que expressen de manera suficient 
el procés lògic i jurídic de la decisió administrativa. La 
motivació concisa o succinta no equival a absència de 
motivació si és prou indicativa.



� Congruència.
� 2 manifestacions (art. 138 LRJPAC):

� La resolució resoldrà totes les qüestions plantejades en l'expedient.
� No es poden acceptar fets diferents dels determinats en el curs del 

procediment.
� Modalitats d'incongruència que poden provocar la nul·litat: 

� Incongruència citra petita: absència de pronunciament sobre alguna de 
les qüestions debatudes en el procediment.

� Incongruència extra petita: la resolució conté pronunciaments sobre 
qüestions diferents de les suscitades en el procediment.

� Modalitats d'incongruència que no provoquen la nul·litat: 
� Incongruència infra petita: la resolució imposa una sanció inferior a la 

discutida.
� Incongruència supra petita: la resolució imposa una sanció superior a la 

sol·licitada per l'acusació (termini de 15 dies per al·legacions (art. 20.3 
RD 1398/1993)).



2.7.3.- El contingut de la 
resolució
� Termini: 10 dies comptats des de finalització de la tramitació del 

procediment (art. 20.1 RD 928/1998).
� Contingut.

� No imposar cap sanció per no haver-se acreditat l'existència de la 
infracció i de responsabilitat: arxivament de les actuacions i 
alçament immediat de les mesures provisionals. 

� Imposar una sanció per haver-se acreditat l'existència de la 
infracció de què ha resultat responsable el o els presumptes 
infractors (fets provats i la seua qualificació, infracció o infraccions 
comeses, persona o persones responsables, criteris per a graduar
la sanció i la concreta sanció i sancions accessòries).

� Anul·lació de l'acta quan no tinga els requisits imprescindibles per a 
aconseguir el seu fi o quan done lloc a la indefensió dels 
interessats. 



2.7.4.- Notificació de la 
resolució
� Art. 21 RD 928/1998.
� Contingut (art. 21 RD 928/1998 i 58 LRJPAC).

� Text íntegre de la resolució.
� Indicació de si l'acte és ferm o no, si posa fi a la via 

administrativa o no, els recursos que poden interposar-se, 
l'òrgan davant del qual han de presentar-se i el termini.

� Si s'imposa sanció pecuniària.
� Import a ingressar. 
� Termini, lloc i forma d'ingrés en període voluntari. 
� Advertència que, transcorregut aquest període sense efectuar-

se l'ingrés i en cas de no haver-se interposat un recurs ordinari, 
es meritarà immediatament el recàrrec de constrenyiment i els 
interessos de demora i es procedirà al cobrament i, si és el cas, 
execució, pel procediment de constrenyiment.



� Subjectes destinataris (art. 21 RD 928/1998).
� Interessats: subjecte o subjectes responsables directes, subsidiaris 

o solidaris.
� Altres subjectes.

� Funcionari que haja promogut l'expedient.
� Cap de la unitat especialitzada de Seguretat Social de la ITSS que 

haja efectuat la proposta de resolució (resolucions dictades per les 
entitats gestores de Seguretat Social o pel SPEE).

� Organismes i entitats gestores corresponents quan la resolució
impose sancions accessòries o declare la responsabilitat solidària 
de l'empresari respecte de la devolució de les quantitats 
indegudament percebudes pel treballador.

� Treballadors afectats o els seus hereus (accident de treball o 
malaltia professional).

� Representants legals dels treballadors si la infracció continguda en 
l'acta d'infracció afecta els drets de representació dels treballadors 
o els de tutela de la llibertat sindical.



2.8.- La caducitat del 
procediment
� El procediment administratiu sancionador en l'ordre social està

subjecte a un termini de caducitat (art. 20.3).
� Concepte: mode anormal de terminació del procediment 

administratiu sancionador per no haver tingut lloc actes 
processals per part de l'òrgan competent.

� Termini: 6 mesos des de la data de l'acta d'infracció fins a la 
data en què es dicte la resolució (art. 20.3 RD 928/1998).
� Possibilitat d'ampliació del termini quan concórreguen 

circumstàncies excepcionals en els termes art. 42.6 LRJPAC.
� No es computen interrupcions per causes imputables als 

interessats ni suspensions del procediment. 



� 4 qüestions. 
� Períodes de temps que s'exclouen del còmput del termini de caducitat.

� Interrupcions del procediment per causes imputables als interessats.
� Suspensions del procediment previstes en els art. 5 i 6 RD 928/1998 i 42.5.c 

LRJPAC. 
� Còmput del termini: mesos que han de computar-se de data a data, i si en 

el mes de venciment no hi ha dia equivalent a aquell en què comença el 
còmput, s'entén que el termini expira l'últim dia del mes (art. 48.2 LRJPAC).

� Dies ad quem: data en què es dicte la resolució; NO la data en què es 
notifique a l'interessat. 

� La declaració de caducitat no impedeix la iniciació d'un altre procediment si 
(art. 7.5 RD 928/1998):

� la infracció o el deute no han prescrit; 
� es fan noves actuacions inspectores;
� es practica una nova acta d'infracció o de liquidació.



3.- Execució de les resolucions 
sancionadores
� Art. 24.1 RD 928/1998: les resolucions 

sancionadores fermes en via administrativa 
seran immediatament executives.

� Possible vulneració dels drets a la presumpció
d'innocència i a la tutela judicial efectiva.
� Segons el TC no és contrària a la presumpció

d'innocència, ja que en el procediment 
sancionador l'interessat pot al·legar i provar el que 
estime convenient.

� Tampoc vulnera el dret a la tutela judicial efectiva, 
ja que un tribunal pot suspendre cautelarment 
l'execució de la resolució. 



� Suspensió cautelar de l'executivitat de les resolucions sancionadores: 
art. 79 (general) i 152 (específic) Llei 36/2011 i art. 129-136 Llei 
29/1998. 
� Es pot sol·licitar en qualsevol estat del procés (art. 152.1 Llei 36/2011).
� Únicament quan l'execució de l'acte puga fer perdre la seua finalitat legítima 

a la demanda (periculum in mora) (art. 152.1 Llei 36/2011). 
� Pot denegar-se quan puga pertorbar greument els interessos generals o de 

tercers (art. 152.1 Llei 36/2011).
� El jutge o tribunal ha de ponderar totes les circumstàncies, entre elles 

l'aparença de bon dret (fumus boni iuris).
� Estarà en vigor fins que recaiga sentència ferma, o fins que finalitze el 

procediment per qualsevol causa, o es modifiquen les circumstàncies 
tingudes en compte quan es va acordar (art. 132.1 Llei 29/1998).

� Si la seua adopció pot causar perjudicis, poden acordar-se les mesures que 
siguen adequades per a evitar-los o pal·liar-los (art. 133.1 Llei 29/1998).



4.- El sistema de recursos
4.1.- El recurs d'alçada

� Art. 23.1 RD 928/1998: contra les resolucions 
sancionadores es pot interposar recurs 
d'alçada. 

� Característiques.
� Per a impugnar les resolucions sancionadores 

davant d'un òrgan judicial han de ser fermes en 
via administrativa = resolucions que resolen 
recursos d'alçada o les dictades per òrgans que no 
tenen superior jeràrquic.



� Òrgan competent per a resoldre: superior jeràrquic de 
l'òrgan que va dictar la resolució impugnada. 

� Termini d'interposició: 1 mes des de la notificació de la 
resolució sancionadora. Pot interposar-se davant de l'òrgan 
que va dictar la resolució o davant de l'òrgan competent per 
a resoldre. 

� Termini per a resoldre i notificar el recurs: 3 mesos. Si 
transcorre el termini sense que es resolga, s'entén 
desestimat (silenci administratiu negatiu) (art. 23.2 RD 
928/1998 i 115 LRJPAC). 

� La resolució expressa ha de ser congruent amb les peticions 
formulades pel recurrent sense que puga agreujar-se la seua 
situació inicial (art. 113.3 LRJPAC).



4.2.- La revisió jurisdiccional de la 
potestat sancionadora en l'ordre social

� Totes les resolucions sancionadores són 
susceptibles de ser revisades en via judicial.

� Ordre jurisdiccional competent: social (art. 2 
apartats n) i s) Llei 36/2011). 
� Excepcions: actes d'infracció i liquidació vinculades 

a la liquidació de quotes de Seguretat Social i a les 
actes de gestió recaptatòria (art. 3.f)). 

� Modalitat processal específica (art. 151-152).


