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DADES GENERALS ACTUACIÓ INSPECTORA ANY 2008

1.Recursos Humans
En l’actualitat la Inspecció de Treball de Catalunya compta amb:
 90 Inspectors
 90 Subinspectors

2. Resum ordres generals de serveis
Ordres generades
Ordres finalitzades

Externes
18.625
19.483

Internes
28.942
26.076

Totals
45.567
45.559

Les ordres externes són sol.licituds expresses per a què la Inspecció de Treball actuï, aquestes
poden ser a través de denúncia, Jutjat i/o d’altres organismes.
En canvi, les ordres internes fa referència a l’actuació planificada de la Inspecció de Treball.
El 57,2% de les ordres finalitzades són internes i el 42,8% fan referència a les ordres externes.
Des de la Inspecció de Treball intenten que hi hagi un equilibri entre l’activitat interna i/o externa
però no sempre és possible assolir aquest objectiu.

3. Dades estadístiques ordres finalitzades
Matèria
Seguretat i Salut Laboral
Relacions Laborals
Ocupació i estrangers
Seguretat Social
Altres

Nº Ordres finalitzades
12.740
6.333
2.750
23.183
544
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Percentatge
28%
13%
6,1%
50%
1,2%

4. Activitat realitzada per la Inspecció de Treball i Seguretat del Treball
Activitat 2008
Nº Actuacions
Nº Visites
Infraccions
Imports sancions
Treballadors afectats
Expedients liquidatoris quotes
Paralitzacions
Proposta recàrrec
Nº Requeriments

98.479
29.240
9.026
31.869.519
80.069
140.412.131
121
814
15.730.000

5. Nombre visites i treballadors afectats
Matèria
Seguretat Social
Relacions Laborals
Ocupació
Seguretat Social
Altres actuacions

Visites
11.154
1.584
2.184
14.301
17

Treballadors afectats
70.345
30.431
4.383
43.673

DADES GENERALS PLANIFICACIÓ 2009
INSPECCIÓ DE TREBALL

1.Unitat Seguretat Social
La unitat de Seguretat Social de la Inspecció de Treball de Barcelona s’estructura en quatre
equips diferenciats:
1. Recaptació: Un primer equip que centra la seva actuació en empreses de gran
dimensió. Es selecciona prèviament un nombre concret d’empreses, de diversos sectors.
S’investiga i fan auditories en les empreses preseleccionades.
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2. Exigir derivació de responsabilitat: aquest equip d’inspectors i subinspectors
investiguen els processos de subrogació d’empreses
3. Diferències de cotització: la investigació es centra en sectors específics i es comprova
que el conveni collectiu que s’aplica als treballadors sigui correcte i que les cotitzacions
que s’efectuen siguin per tots els conceptes.
4. Unitat d’inspecció de la tresoreria: els inspectors depuren el cens de la tresoreria. En
ocasions es pot donar la situació de tancament d’empreses no notificats a tresoreria i té
repercussió vers les persones treballadores que consten en alta en l’empresa i això
impossibilita l’accés a futures prestacions de la seguretat social.

1.1.

Objectius generals de la Unitat de Seguretat i Social:

Campanyes:
Derivació responsabilitat
Actuacions sistema RED
Contractes bonificats
Observatori del frau: aquest observatori es va crear a l’any 2008 i és d’àmbit estatal.

Els objectius d’aquest observatori per al 2008 van ser:
Baixes indegudes: supòsit de baixes de persones treballadores en períodes de
Nadal i Setmana Santa i posterior alta després de vacances. Es va detectar que
aquest supòsit de fet es donava molt en el sector de construcció.
Diferències de cotització: tant per la falta de cotització d’endarreriment de
salaris com la no cotització de la totalitat de les pagues que es reconeguin a les
persones treballadores. En el supòsit que es remuneri una pagalitat
extraordinària en un mes concret que superi el topall de la base màxima de
cotització de la Seguretat Social, el que s’ha de fer és prorratejar la cotització en
la resta de mesos pendents amb la finalitat de que els i les treballadores no
perdin cotització.
Al 2009 aquest observatori pretén continuar amb les actuacions anteriors i han
incorporar com a nova mesura el control dels falsos autònoms
econòmicament dependents.
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1.2. Objectius Unitat Seguretat Social de la Inspecció i l’INSS
 Expedients indici de frau en les prestacions/prestacions indegudes: en aquest cas,
la inspecció investiga aquells fets que s’adonen increments injustificats de la base de
cotització de les persones treballadores amb la finalitat d’obtenir prestacions
econòmiques més beneficioses
 Control Incapacitat Temporal dels Autònoms: la Inspecció visita els comerços
d’Autònoms que han sollicita’t la IT per tal de comprovar que realment està en situació
d’incapacitat temporal. En ocasions s’han trobat que l’autònom està formalment de baixa
però informalment està realitzant l’activitat.
 Increment control sobre la jubilació parcial i el contracte de relleu

1.3.

Objectius Unitat Seguretat Social de la Inspecció i l’ Institut Nacional
Marina

 Control de la incapacitat temporal

1.4. Campanyes estatals Direcció General del MTAS
 Control vers els becaris: a l’any 2008 es va centrar en el sector bancari i financer.
Enguany es pretén que l’actuació investigadora es realitzi als centres universitaris.
Aquesta línia d’investigació és molt recent i es precisa d’eines informàtiques més
definides per tal de poder fer un bon seguiment.
 Investigació sobre les Mútues d’Accident de Treball i malalties professionals
 Derivació responsabilitat

2. Unitat Relacions Laborals / Ocupació / Estrangers
Aquesta matèria es competència de Catalunya, i per tant, les actuacions definides en la
planificació estan definides per la Generalitat de Catalunya.
Les línies estratègiques que es plantegen per a l’any 2009 es centre en:
 Campanya de seguiment de la contractació temporal: es seleccionen prèviament una
sèrie de contractes i per part de la inspecció es controla si hi ha frau. En el cas de què es
contrasti frau es converteixen els contractes en indefinits.
 Campanya subcontractació, centrada en el sector de la construcció, tenint present la
norma que va entrar en vigor l’any passat en aquesta matèria.
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 Autorització inicial de permís de treball de persones treballadores estrangeres. Es
centrarà l’actuació en el sector d’agricultura.
 Actuacions en temps de treball. En aquest cas, les actuacions i comprovacions
inspectores són més eficaces si hi ha denúncia que per actuació d’ofici.
 Cessió illegal. En aquest supòsit també es constata que la demanda rogada és més
eficaç.
 Expedients de Regulació d’Ocupació. La Inspecció ha de fer informe, imperatiu legal.
En el 2008 i 2009, l’allau d’ERO’s està incidint en l’activitat Inspectora.
 Foment de l’ocupació: es controla les ajudes que reconeixen la Generalitat a les
empreses. (Ajuda adaptació treball persona discapacitada)
 Igualtat en l’ocupació: La Direcció General MTAS ha aprovat un criteri tècnic pels
temes d’assetjament sexual i per discriminació.
 Control en l’elaboració dels Plans d’Igualtat
 Controls sobre els protocols d’assetjament sexual
 Control discriminació en l’accés a l’ocupació: es fa un seguiment de les ofertes
d’ocupació i si es detecta que pot haver-hi discriminació la Inspecció actua d’ofici. No
obstant, són més eficaces les denúncies en aquesta matèria.
 Economia irregular i ocupació

3. Unitat Seguretat i Salut Laboral
3.1. Un primer eix de l’actuació inspectora es centra en les condicions de seguretat i salut
laboral:
 Actuar en el sector de la construcció.
Enguany es centraran en l’obra pública
Investigaran en particular vers:
- Coordinació d’activitats
- Revisió correcció mesures de prevenció i riscos laborals
- Control exhaustiu compliment llei subcontractació sector construcció:
inscripció en el registre
- Control límits subcontractació segons disposicions legals
- Correcta gestió del llibre de subcontractació
 Buques de pesca
 Riscos químics
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3.2. Investigació Accidents de Treball i Malalties Professionals
 Investigació Accidents de Treball
L’actuació es centra en els accidents qualificats com a lleus. En ocasions, hi ha una
infra-qualificació dels accidents per tal d’evitar els controls. La metodologia que es farà
servir és la de fer una prèvia selecció de determinats collectius, riscos i sectors.
 Investigació Malalties Professionals
En aquest supòsit es comprova si la qualificació d’una malaltia està correctament
enquadrada. S’adona la situació que en ocasions es declaren com a contingències
comuns i hauria de ser contingències professionals. Es fa seguir la instrucció 1/2007
ICAM

3.3.

Gestió de la Prevenció
 Control serveis prevenció
En el Serveis de Prevenció Propi es comprova si han superat l’auditoria. En el supòsit de
que s’hagin d’introduir mesures correctores la Inspecció contrastarà que aquestes
s’hagin corregit.
 Coordinació activitat i integració de la prevenció
 Control de les empreses de major índex sinistralitat
La metodologia que s’utilitza per a qualificar empreses amb una sinistralitat més alta són
aquelles en les que es detecten més accidents greus.
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