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NOU CRITERI DE LA ITSS EN 

RELACIÓ ALS RISCOS 

PSICOSOCIALS 
 

 

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha dictat un nou Criteri 

Tècnic (CT) en relació als riscos psicosocials en el treball a fi d'homogeneïtzar la 

normativa en tots els països de la UE, mitjançant l'actualització dels seus criteris 

tècnics vigents en l'àmbit dels riscos psicosocials. 

 

El nou CT 104/2021 se centra en les actuacions inspectores més freqüents en aquesta 

matèria: 

1. Control de la gestió preventiva dels riscos psicosocials, conforme a la 

normativa sobre riscos psicosocials en el treball i la seva repercussió en les 

normes sobre igualtat i no discriminació, a la llum de la guia i principis del 

Comité Europeu d’Inspectors de Treball (Senior Labour Inspectors Committee – 

SLIC). Per a això, el nou criteri determina: 

 

a) Els conceptes i riscos psicosocials que, amb freqüència, concorren 

concatenats (origen multicausal), definint com a tals aquells fets, 

esdeveniments, situacions o estats que són conseqüència de l'organització 

del treball i tenen una alta probabilitat d'afectar negativament la salut del 

treballador, sent els més coneguts l'estrès, la violència o l'assetjament en el 

treball. 

 

b) Les particularitats que presenten tant la gestió dels riscos psicosocials en 

les empreses com les mesures preventives que s'adoptin. 
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c) L'aplicació dels resultats de l'avaluació als plans i mesures d'igualtat. 

 

d) El possible origen de les actuacions preventives de la ITSS (campanya de 

prevenció, denúncia o actuació inspectora) i el seu desenvolupament per la 

ITSS 

 

e) Les mesures que es poden derivar de l'actuació inspectora. 

 

L'incompliment de les obligacions de gestió dels riscos psicosocials pot 

donar lloc a un procediment sancionador si és absolut (sense perjudici del 

previ requeriment d'esmena) o a un requeriment per a adoptar mesures 

correctores si és parcial. 

 

2. Protecció dels treballadors a conseqüència de les seves denúncies per 

l'exposició a riscos psicosocials. 

 

Les més habituals es refereixen a l'assetjament moral o psicològic i la ITSS ha 

de comprovar els fets i si hi ha estrès laboral o no i els seus graus (burnout). 

 

Es distingeix l'actuació de la ITSS en situacions d'estrès laboral, burnout i 

violència de tercers (a les quals s'aplica la LPRL) de les quals violen el dret a la 

dignitat (assetjament o assetjament sexual, a les quals s'aplica el ET) o les 

normes sobre jornada i intimitat. També pot realitzar funcions d'assistència 

tècnica i mediació o dictar una ordre de paralització de les activitats del 

treballador quan consideri que hi ha un risc greu i imminent per a aquest. 

 

A més, l'assetjament i la violència en el treball poden donar lloc a fets que 

constitueixin un il·lícit penal (lesions físiques o psíquiques) i la ITSS ha 

d'estendre acta d'infracció si això ocorre, havent de comunicar-se al Ministeri 

Fiscal. 

 

3. Control de les mesures de protecció pels danys a la salut i accidents de 

treball deguts a l'exposició a riscos psicosocials. 

 

De l'actuació inspectora pot resultar: 

 

a) Un informe a l'INSS sobre la determinació de contingència laboral i la 

relació de causalitat entre els factors de risc psicosocial en el treball i la 

malaltia del treballador, a petició de l'entitat gestora o d'ofici per la ITSS; 
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b) Una investigació en cas que es reconegui el caràcter laboral de l'accident, 

que pot originar un expedient sancionador social i la proposta de recàrrec 

de prestacions; 

 

c) Sancions per altres infraccions. 

 

El CT finalitza amb una llista d'actuacions inspectores sobre prevenció de riscos 

psicosocials, un model de requeriment sobre avaluació de tals riscos per a empreses de 

més de 25 treballadors, la llista de factors de risc psicosocial més freqüents en els 

sectors de major exposició, les mesures preventives més freqüents i una llista de les 

publicacions complementàries al CT. 

 

 

Si desitja conèixer amb detall o major precisió l'abast de les novetats introduïdes, no 

dubti a contactar amb el Departament Laboral de BUFET HABEAS. 

Quedem a la seva disposició. 

Una cordial salutació. 

Departament de Dret Laboral.  

BUFET HÀBEAS. 


