
 

 

 
 
 
La inspecció de Treball. 
 
En aquest article t´expliquem que has de fer davant d´una inspecció de treball, els documents que pot 
sol•licitar-te l´inspector, el termini de què disposes per reclamar davant d´una sanció i els passos a 
seguir, així com els comportaments que són motiu de sanció davant la inspecció. 
 
Qualsevol empresa o autònom pot rebre la visita d´un inspector de treball, que es presentarà a la 
teva empresa amb o sense avís previ. 
 
La visita d´un inspector no vol dir que hi hagi una denúncia en contra teva, simplement realitzen 
visites de control per comprovar que tot està en regla. 
 
En el cas que el teu lloc de treball sigui el teu domicili, l´inspector ha de tenir ordre judicial o el 
teu consentiment per poder realitzar la visita. En qualsevol altre cas no se li pot impedir l´entrada a la 
teva oficina o taller. 
 
Què és una inspecció de treball i a qui afecta? 
 
La funció dels inspectors és controlar i vigilar que les empreses i treballadors compleixin amb les 
responsabilitats administratives que exigeix la llei i assessorar i informar en matèria laboral i Seguretat 
Social. Per això, qualsevol empresa pot rebre,  en qualsevol moment, una visita tant esperada com 
inesperada d´un inspector de treball, o subinspector d´ocupació. 
 
 
Què poden demanar durant una inspecció? 
 
L´inspector de treball et pot demanar que l´acompanyis en la seva visita a la teva empresa, que 
identifiquis a les persones que es troben allà, fer mesuraments en la teva empresa o sol·licitar-te 
documentació com: justificant conforme l´empresa està inscrita en la Seguretat Social, justificant 
conforme s´està pagant a la Seguretat Social, document acreditatiu de l´IAE, escriptura de constitució 
de la societat, ... 
 
I si tens a altres professionals contractats, també poden demanar-te: rebut de salaris, comunicats 
d´alta i baixa de treballadors, contractes de treball presentats davant l´oficina d´ocupació, resum hores 
extraordinàries, autorització de treball i documentació dels treballadors estrangers que tinguis 
contractats, etc. 
 
Què no s´ha de fer perquè es considera obstrucció a la inspecció de treball? 
 
Qualsevol acció que retardi o impedeixi l´inspector realitzar la seva tasca, per exemple, no permetre 
l´entrada de l´inspector al teu centre de treball, negar a identificar-te o no presentar la documentació 
que es requereix. I per descomptat, coaccionar, amenaçar o qualsevol tipus de violència contra 
l´inspector. 
 
Es consideren obstrucció les accions que pertorbin, retardin o impedeixin l´inspector l´exercici de la 
seva activitat: 



 

 

 
Es consideren infraccions lleus: 
 
- Un mer retard en el compliment de les obligacions d´informació, comunicació o compareixença, llevat 
que aquestes obligacions siguin requerides en el curs d´una visita d´inspecció i es refereixin a 
documents o informació que hagi de facilitar-se en el centre de treball. 
 
Es consideren infraccions molt greus: 
 
- Les accions i omissions de l´empresari, els seus representants o persones del seu àmbit organitzatiu 
que tinguin per objecte impedir l´entrada o permanència en el centre de treball dels inspectors o 
subinspectors, així com la negativa a identificar-se o a identificar o donar raó de la seva presència, de 
les persones que es trobin en el centre fent qualsevol activitat. 
 
- La coacció, amenaça o violència exercida sobre els inspectors o subinspectors, així com la reiteració 
en les conductes d´obstrucció qualificades com a greus. 
 
- L´incompliment dels deures de col•laboració amb els funcionaris de la Inspecció. 
 
 
Què fer davant d´una sanció de treball? 
 
Després de la visita, l´inspector pot aixecar acta d´infracció. En aquest cas, en el termini de deu dies 
des de la data que consta en l´acta rebràs la notificació per correu certificat. La data de l´acta no té per 
què coincidir amb la data de la visita, ja que pot transcórrer un termini de fins a 9 mesos. 
 
Un cop rebis la notificació disposes de 15 dies hàbils per presentar al•legacions. És fonamental revisar 
la notificació, comprovar que no conté errades i que no han passat més de 10 dies hàbils des que la 
inspecció va aixecar l´acta. Errors com aquest poden considerar la notificació defectuosa i anul·lar el 
procediment. 
 
Revisa l´acta per comprovar si els motius de la sanció són correctes i si tens proves que acreditin que 
no has comès infracció adjuntant-les al teu escrit d´al•legacions. 
 
En el cas que es refusi la notificació o bé el destinatari de la mateixa estigui desaparegut del domicili, la 
notificació segueix el seu curs, pel que no és gens aconsellable que es donin aquestes situacions. Les 
al•legacions seran resoltes per l´autoritat competent, i et serà la resolució et serà notificada. A partir de 
la recepció es disposa d´un mes per a interposar un recurs. 


