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Nou criteri tècnic de la ITSS sobre les 

mesures per fer front a la COVID-19 en els 

centres de treball 

 

La ITSS ha emès un nou criteri tècnic sobre l'abast de les actuacions inspectores en 

relació amb les mesures de prevenció i higiene que les empreses i centres de treball han 

d'adoptar per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

Actuació de la ITSS 

El RDL 21/2020 va establir les mesures que les empreses i centres de treball han 

d'adoptar per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i habilitava als 

Inspectors de treball i Seguretat Social, subinspectors de l'escala de Seguretat i Salut 

Laboral i Tècnics habilitats de les CCAA per vigilar el seu compliment (RDL 21/2020 

art.31). 

El contingut de l'habilitació permet a la ITSS vigilar el compliment de les següents 

mesures de salut pública (RDL 21/2020 art.7): 

 

• ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat dels 

centres de treball; 

 

• posada a disposició dels treballadors d'aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 

desinfectants amb activitat viricida; 

 

• adaptació de les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i 

organització de torns, així com garantir una distància de seguretat interpersonal 

de, al menys, 1,5 metres en zones comunes; 

 

• evitar la coincidència massiva de treballadors en els centres de treball durant les 

franges horàries de previsible major afluència. 
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A més, l'habilitació permet vigilar el compliment de les obligacions de formació i 

informació als treballadors, participació dels treballadors i els seus representants en el 

procés d'adopció de les mesures, així com documentació de les mesures, tot i que 

l'incompliment d'aquesta última obligació no constitueix infracció de cap precepte 

normatiu. 

L'actuació inspectora es desenvoluparà als llocs de treball i als allotjaments ubicats 

fora de les instal·lacions de l'empresa i centre de treball posats a disposició dels 

treballadors pel seu descans. No es desenvoluparà, per contra, en els mitjans de 

transport posats a disposició dels treballadors per l'empresa per desplaçar-se als llocs de 

treball. 

Les actuacions de comprovació es realitzaran preferentment mitjançant visita als 

centres de treball i allotjaments. A les visites, la ITSS sol·licitarà la presència dels 

representants dels treballadors als quals s'informarà del resultat de les actuacions 

inspectores. En cas d'incompliment de les mesures, la ITSS pot exigir el seu compliment 

mitjançant: 

• Requeriment als ocupadors, sempre que no es derivin perjudicis directes als 

treballadors. El requeriment s'ha de comunicar al subjecte responsable per escrit 

o mitjançant diligència d'actuació assenyalant les irregularitats o deficiències 

apreciades i amb indicació del termini per esmenar sota el corresponent 

advertiment. 

 

• Extensió d'actes d'infracció. La ITSS podrà proposar diverses sancions, 

mitjançant acumulació en una mateixa acta d'infracció, per l'incompliment de 

més d'una de les mesures o l'incompliment de les diferents obligacions d'una 

mateixa mesura. També pot aixecar acta d'infracció per obstrucció a la tasca 

inspectora. 

S'exclouen actuacions, com ara la paralització de tasques. No obstant, si es considera 

que l'incompliment de les mesures sanitàries pot implicar un risc de contagi pels  

treballadors, es pot remetre un informe a les autoritats sanitàries competents per a que, 

si escau, adoptin les mesures cautelars referides al tancament preventiu de les 

instal·lacions i a la suspensió de l'exercici d'activitats. A aquests efectes, s'estableix un 

procediment de coordinació amb les autoritats sanitàries.  

Quan l'adopció de les mesures organitzatives, higièniques i de protecció enfront de la 

COVID-19 generi riscos als treballadors per canvis de condicions materials de treball, 

s'han d'avaluar d'acord amb els criteris continguts a la normativa de prevenció de riscos 

laborals i establir les mesures preventives corresponents. 

Nota: L'habilitació a la ITSS per vigilar el compliment d'aquestes mesures estarà vigent 

fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària. 
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