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Actuació de la Inspecció de Treball 2020

La IT garanteix els drets de les persones treballadores, combat la  precarietat laboral
i defensa les empreses que ho fan bé de la competència deslleial que suposa el frau

treball.gencat.cat

El context generat per la covid-19 ha condicionat l’activitat de la Inspecció de Treball (IT) durant 2020, que 
ha prioritzat les qüestions vinculades a la pandèmia. Tot i així, ha continuat treballant en altres 
àmbits del món laboral i s’ha fet una tasca molt important que ha tingut un impacte directe en milers 
de treballadores i treballadors.
La IT és una eina clau per a la ciutadania i el teixit productiu del país perquè permet:

Defensar dels drets
dels treballadors i les 

treballadores

Combatre la precarietat 
laboral i la discriminació dels 

col·lectius més vulnerables

Protegir les empreses que fan 
les coses bé lluitant contra el 
frau i la competència deslleial

78.665 
expedients 

IT DE CATALUNYA (56%)
44.176 expedients 
+57% respecte 2019

COS ESTATAL (44%)

Efectes de la inspecció 
de treball en persones 
treballadores

Frau en la contractació temporal

24.331 
contractes temporals s’han transformat 
en indefinits (2020-2021)

Frau en la contractació parcial 

1.259
persones treballadores han vist incrementada 
la seva jornada de treball (2020-2021)

Treballadores de la llar

4.482 
regularitzacions de treballadores que, tot i 
tenir contracte, cobraven menys del SMI (2021)

Economia irregular

7.281
persones sense contracte regularitzades (2020-2021)
14 M€ sancions + 95,5 M€ Seguretat Social

Actuacions en matèria d’igualtat

789 
actuacions: 552 el 2020 i 237 el 2021 
(+131% que el mateix període de 2020)

Sistema de la IT 
i Seguretat 
Social 2020

Impacte de la 
covid-19 en la tasca 
d’inspecció

19.332
informes d’ERTO 

2.622 
actuacions a empreses que han resultat en:
     1.365 requeriments 
     158 infraccions per valor de 425.000 €

26.482 
visites a centres 

de treball

10.354
propostes de 
sanció (36M€)


