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Unitat 8.11 Serveis de l'ITSS

Serveis de vigilància i exigència del compliment de les normes legals, 
reglamentàries i el contingut normatiu dels convenis col·lectius 

Els àmbits d'aquests serveis tenen relació amb les matèries següents:

• Ordenació del treball i relacions sindicals. 
• Prevenció de riscos laborals. 
• Normes sobre el camp d'aplicació, inscripció, afiliació, altes i baixes de 

treballadors/es, cotització i recaptació de quotes del sistema de la 
Seguretat Social. 

• Normes sobre l'obtenció i el gaudi de prestacions del sistema de la 
Seguretat Social, així com de les millores voluntàries o altres sistemes 
complementaris voluntaris establerts en convenis col·lectius. 

• Normes sobre col·laboració en la gestió de la Seguretat Social. 
• Normes en matèria de col·locació, ocupació i protecció per atur; 

emigració, moviments migratoris i treball d'estrangers; formació 
professional ocupacional i contínua; empreses de treball temporal, 
agències de col·locació i plans de serveis integrats d'ocupació. 

Serveis d'assistència tècnica 

• Informació, assistència i orientació general a empreses i treballadors/es, 
en ocasió de l'exercici de la funció inspectora. 

• Assistència tècnica a les entitats i organismes de la Seguretat Social 
quan ho sol·licitin. 

• Informació, assistència i col·laboració amb altres òrgans de les 
administracions públiques respecte de l'aplicació de les normes d'ordre 
social o en la vigilància i control d'ajuts i subvencions públiques. 

• Elaboració d'informes tecnico-laborals a instància dels òrgans judicials 
laborals. 

Serveis d'arbitratge, conciliació i mediació

En tot cas, perquè la ITSS pugui dur a terme les seves actuacions, ha d'haver-
hi acceptació de les parts afectades pel conflicte laboral o la vaga.

Actuacions inspectores derivades dels serveis prestats per la Inspecció de 
Treball i de Seguretat Social

• Requeriments o actes d'advertiment quan no se'n derivin perjudicis 
directes als treballadors/es. 

• Inici de procediments sancionadors mitjançant l'extensió d'actes 
d'infracció. 

• Inici de procediments liquidadors per dèbits a la Seguretat Social i 
conceptes de recaptació conjunta, mitjançant la pràctica d'actes de 
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liquidació. 
• Inici de procediments d'ofici per a la inscripció d'empreses, afiliació i 

altes i baixes de treballadors i treballadores en el règim corresponent de 
la Seguretat Social. 

• Inici de procediments per a la inclusió d'empreses i treballadors/es en el 
règim de Seguretat Social que correspongui. 

• Proposta davant els organismes competents de suspensió o cessament 
de prestacions socials si se'n constatés la obtenció o el gaudi en 
incompliment de la normativa que les regula. 

• Proposta davant l'organisme competent del recàrrec de prestacions 
econòmiques en cas d'accident de treball o malaltia professional causats 
per manca de mesures de seguretat i higiene a la feina. 

• Proposta de recàrrecs o reduccions en les primes d'assegurança 
d'accidents de treball i malalties professionals en el cas d'empreses pel 
seu comportament en la prevenció de riscos i salut laboral. 

• Ordre de paralització immediata de treballs o tasques per manca 
d'observança de la normativa de prevenció de riscos laborals, si concorre 
risc greu i imminent per a la seguretat i la salut. 

• Comunicació als organismes competents dels incompliments que es 
comprovin en l'aplicació i la destinació d'ajuts i subvencions per al 
foment de l'ocupació, la formació professional ocupacional i la promoció 
social. 

• Formulació de demandes d'ofici davant la jurisdicció social d'acord amb la 
normativa aplicable. 
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