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Unitat 8.10 Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS)

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), dependent de la 
Sotssecretaria de Treball i Immigració és l'organització administrativa 
responsable del servei públic de control i vigilància del compliment de les 
normes d'ordre social que inclou els serveis d'exigència de les responsabilitats 
administratives pertinents en què puguin incórrer empreses i treballadors/es, 
així com l'assessorament i la informació a aquests en qüestions laborals i de 
seguretat social.

Per a la prestació dels serveis als ciutadans i ciutadanes, la ITSS disposa de 
persones funcionàries de nivell tècnic superior i habilitació nacional, 
pertanyents al Cos Superior d'Inspectors de Treball i de Seguretat Social, que 
duen a terme les seves funcions amb el mandat d'estricte compliment dels 
principis d'independència tècnica, objectivitat i imparcialitat que prescriuen els 
convenis internacionals números 81 i 129 de l'Organització Internacional del 
Treball. 

Les funcions d'inspecció de suport, col·laboració i gestió necessàries per a 
l'exercici de la labor inspectora són desenvolupades pel funcionariat del Cos de 
Subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, amb la mateixa habilitació 
nacional.

La Direcció General de la ITSS assumeix com a objectiu bàsic de la seva labor 
l'impuls del compliment voluntari de les obligacions laborals i de Seguretat 
Social d'empreses i treballadors/es; amb aquest objectiu, desenvolupa tant 
actuacions preventives com correctores o sancionadores, mitjançant 
requeriments de compliment de la normativa d'ordre social o de disposicions 
relatives a la seguretat i la salut dels treballadors, requeriments d'ingrés de 
quotes de Seguretat Social i conceptes assimilats, actes d'infracció per imposar 
sancions d'ordre social i actes de liquidació i altres documents liquidadors de 
quotes de Seguretat Social.

En determinats procediments laborals en els quals la Inspecció de Treball 
participa (Expedients de Regulació d'Ocupació, Comunicació d'obertura de 
centres, etc...), tindran la consideració d'autoritats laborals competents, els 
òrgans que cada Comunitat Autònoma determini.
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