
 

 

INSPECCIÓ PER MANCA DE PROTECCIÓ? 

Malgrat la declaració de l’estat d’alarma, el seu centre de treball pot romandre obert i per tant 

l’empresari està obligat a garantir la seguretat i la salut de tots els treballadors. De fet la 

Inspecció de treball ho està controlant. 

 

Obligacions generals. 

Segons la Llei de Prevenció de Riscos, la seva empresa ha de garantir la seguretat i salut dels 

seus treballadors en tots els aspectes relacionats amb la feina. En concret: 

 Cal que informi sobre els riscos que hi ha a l’empresa i en els llocs de treball, donar una 

formació teòrica i pràctica en matèria preventiva i facilitar un EPI ( equip de protecció 

individual) quan sigui necessari. 

 

 A més, ha de verificar l’efectivitat de les mesures de seguretat introduïdes. Cal controlar 

l’ús que fan els empleats dels mitjans facilitats. 

 

Cas 1: Risc d’exposició 

Ris directe: Hi ha llocs que tenen un risc directe d’exposició a la Covid-19 ( personal de neteja, 

cuina en centres hospitalaris, personal sanitari, personal en residències de gent gran a on hi 

hagin contagiats). En aquests casos: 

 A més de complir amb les obligacions indicades més amunt ( les previstes amb caràcter 

general) l’empresa està obligada a avaluar el risc d’exposició al virus. 

 En base a aquesta avaluació, cal que s’adoptin les mesures que determini el servei de 

prevenció. 

Cal protegir a la plantilla: La Inspecció de Treball és competent per tal de requerir el compliment 

de la normativa preventiva i pot sancionar els incompliments que constati. Per exemple la no 

utilització d’EPIS. Per tant cal assegurar-se de facilitar els citats equips amb les instruccions i cal 

sancionar als empleats que no els utilitzin. 

 

Cas 2: Sense risc d’exposició 

Resta d’empreses. Hi ha altres empreses en els que el contagi es pot produir de forma accidental 

o excepcional. Per exemple, en empreses puguin romandre obertes.. Si aquest és el cas: 

 Cal adoptar les mesures recomanades per les autoritats sanitàries ( afavorir les reunions 

per videoconfèrencia, fixar una distància de dos metres entre treballadors, desinfectar 

els equips utilitzats). Cal dir que si la Inspecció detecta que no es compleixen amb 

aquestes mesures no el podran sancionar ( ja que no és competent per sancionar 

incompliments de normes sanitàries ) però si podrà advertí i comunicar les incidències 

a les autoritats sanitàries. 



 Compleixi amb les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Per 

exemple, cal netejar periòdicament els llocs de treball i els seus equips i instal·lacions. 

Si s’incompleix aquestes obligacions, la Inspecció si podrà sancionar-lo. 

 

 

En conclusió:  La Inspecció de Treball està controlant  que s’utilitzin els EPIs i que es compleixin 

amb les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Cal complir amb la llei 

de prevenció i així evitar sancions. 

 

Servei d’Assessorament Jurídic 

Barcelona a 7 de maig de 2020 

 

 


