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PLA ESTRATÈGIC DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL 

 

El passat 3.12.2021 es publicà al BOE el denominat: “Pla estratègic de la inspecció de 

treball i Seguretat Social 2021-2023”, en el qual es fixen els principals objectius 

d'actuació de l'Organisme esmentat, dins el període de referència. 

En concret, aquest pla fixa un total de 40 objectius, que s'agrupen en 4 eixos bàsics, i 

que es desgranen, alhora, en un important nombre de mesures concretes. 

Els 4 eixos bàsics són els següents: 

 

1. Millorar la qualitat de l’ocupació, la garantia dels drets de les persones 

treballadores, i la lluita contra la precarietat i el frau en matèria laboral. 

 

2. Reforçar la capacitat d’actuació de la Inspecció en tots els espais on exerceix les 

seves competències de control. 

 

3. Millorar i modernitzar  els elements del sistema d'Inspecció (incrementar el 

nombre d'efectius, incorporar nous perfils, reforçar-ne l'estructura, etc.). 

 

4. Abordar l'activitat internacional de la Inspecció, en un context cada cop més 

globalitzat. 

 

D'altra banda, el Pla Estratègic està format per 40 objectius. Els més rellevants són els 

següents: 

 

 Objectiu 14: El Pla reforça "el paper de l'informe de la ITSS en els 

procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió i reducció de la jornada 

de treball", pretenent tornar a donar rellevància a la ITSS en aquests processos 

col·lectius per mitjà d’aquests informes, en el  supòsit que els ERO/ERTE 

promoguts per les empreses acabin als tribunals socials. 
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 Objectiu 17:  Reforça l'actuació de la ITSS davant les modificacions 

substancials de les condicions de treball “més lesives” per als treballadors. En 

concret, proposa una "modificació de la normativa que estableixi l’informe 

preceptiu de la ITSS a la jurisdicció social en els procediments judicials en 

matèria de modificació de la quantia salarial". Tot i que de moment encara no 

s'ha arribat a un acord sobre aquest assumpte.  

 

Passem a enumerar els objectius continguts als dos primers eixos, per ser els que més 

poden interessar a les nostres empreses clients:  

Eix 1. Contribuir a la millora de la qualitat de l’ocupació, la garantia dels drets de 

les persones treballadores, la lluita contra la precarietat, el frau en matèria laboral 

i de seguretat social, i la igualtat efectiva entre homes i dones. 

 

Eix 1.1 Unes condicions de treball dignes, segures i saludables. 

Objectiu 1. Garantir el ple i efectiu exercici dels drets laborals i sindicals, lluitant 

contra tota mena d'abús i frau en matèria laboral. 

Objectiu 2. Garantir la seguretat i la salut dels treballadors, assegurant que es 

compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Objectiu 3. Aflorar la feina no declarada i millorar la protecció de les persones 

que són objecte d'explotació laboral. 

Objectiu 4. Lluitar contra el frau transnacional. 

 

Eix 1.2 La igualtat i no discriminació a l'ocupació, i en les condicions de 

treball. 

Objectiu 5. Garantir la igualtat i no discriminació per raó de sexe. 

Objectiu 6. Garantir la igualtat i no discriminació per altres motius. 

Objectiu 7. Creació de l’oficina Estatal de Lluita contra la Discriminació. 

 

Eix 1.3 La sostenibilitat del sistema de seguretat social i el control d’ajuts 

públics en matèria d’ocupació. 

Objectiu 8. Lluitar contra el frau a la Seguretat Social i la cotització indeguda de 

salaris. 
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Objectiu 9. Lluitar contra el frau en el gaudiment de prestacions públiques de 

Seguretat Social, incloent-hi el frau en la utilització dels expedients de suspensió 

i reducció de jornada. 

Objectiu 10. Lluitar contra el frau a les ajudes públiques en matèria d'ocupació i 

de formació per a l'ocupació. 

Objectiu 11. Exercir les competències en matèria d’inspecció de les Mútues Col· 

laboradores amb la Seguretat Social. 

 

Eix 1.4 Actuacions en matèria de salut pública als centres de treball durant la 

pandèmia de la COVID-19. 

Objectiu 12. Controlar, en règim d’habilitació legal, les normes per a la 

prevenció del contagi de la COVID-19. 

 

Eix 2. Reforçar les capacitats D’actuació de la inspecció de treball i seguretat 

social. 

Objectiu 13. Reforçar el paper de la Inspecció de Treball i Seguretat Social com 

a garant de la prevenció de conflictes entre les empreses i les persones 

treballadores. 

Objectiu 14. Reforçar el paper de l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social en els procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió i de 

reducció de la jornada de treball. 

Objectiu 15. Reforçar el paper de la Inspecció de treball i seguretat social en la 

contractació temporal. 

Objectiu 16. Reforçar el paper de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en 

matèria de salaris. 

Objectiu 17. Reforçar L’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en 

les modificacions substancials de les condicions de treball més lesives per a les 

persones treballadores. 

Objectiu 18. Reforçar el paper de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

davant dels comportaments infractors de la normativa en matèria de temps de 

treball. 

Objectiu 19. Reforçar les competències de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social en matèria de convenis col·lectius. 

Objectiu 20. Reforçar el Cos de Subinspectors Laborals. 
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Objectiu 21. Revisió de tota la normativa de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social. 

 

Restem a la seva disposició per atendre qualsevol dubte vinculat al contingut de la 

present circular.  

 

BUFET HABEAS. 

Departament Laboral  


