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54.20 Circular Informativa 
 

 

HABILITACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL PER ACTUAR EN CAS 

D’INCOMPLIMENT DE LES MESURES DE PREVENCIÓ RELACIONADES AMB 

LA COVID-19 

 
La disposició final dotzena del Reial Decret- llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació 

econòmica per fer front a l’impacte de la COVID-19 en els àmbits de transport i habitatge, 

publicat al BOE núm. 187, de 8 de juliol, afegeix tres nous apartats -4,5 i 6- a l’article 31 del Reial 

Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció contenció i coordinació per 

fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.  

Així doncs, l’article 31 del Reial Decret-llei 21/2020 queda redactat de la següent manera:  

“Article 31. Infraccions i sancions.  

1.  L’incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes en aquest 

Reial Decret-llei, quan constitueixin infraccions administratives en salut pública, serà 

sancionat en els termes previstos en el títol VI de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, 

General de Salut Pública. 

La vigilància, inspecció i control del compliment d’aquestes mesures, així com la 

instrucció i resolució dels procediments sancionadors que procedeixin, correspondrà als 

òrgans competents de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals en 

l’àmbit de les seves respectives competències.  

 

2. L’incompliment de l’obligació de l’ús de mascaretes establert en l’article 6 serà 

considerat infracció lleu a efectes de lo previst en l’article 57 de la Llei 33/2011, de 4 

d’octubre, i sancionat amb multa de fins a 100 euros. 

 

3. L’incompliment de les mesures previstes en els articles 17.2 i 18.1, quan constitueixin 

infraccions administratives en l’àmbit del transport, serà sancionat d’acord a allò disposat 

en les lleis sectorials corresponents. 

 

4. S’habilita als funcionaris de la Inspecció de treball i Seguretat Social integrants del Cos 

Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, i del Cos de Subinspectors Laborals, 

escala de Seguretat i Salut Laboral per vigilar i requerir, i en el seu cas, estendre actes 

d’infracció, en relació amb el compliment per part de l’ocupador de les mesures de salut 
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pública establertes en els paràgrafs a), b), c) de l’article 7.1, i en el paràgraf d) del 

mateix, quan afectin a les persones treballadores.   

Aquesta habilitació s’estén als funcionaris habilitats per les comunitats autònomes per 

realitzar funcions tècniques comprovadores, als que es refereix l’article 9.2 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, d’acord amb les facultats 

que tenen atribuïdes.  

 

5. L’incompliment per l’ocupador de les obligacions a les que es refereix l’apartat anterior 

constituirà infracció greu, que serà sancionable en els termes, pels òrgans i amb el 

procediment establerts per les infraccions greus en matèria de prevenció de riscos 

laborals, pel text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat 

pel Real Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.  

En el cas d’incompliments de les administracions públiques, es procedirà conforme al 

procediment especial previst en el Real Decret 707/2002, de 19 de juliol, pel que 

s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial d’actuació de la 

Inspecció de Treball i de la Seguretat Social i per la imposició de mesures correctores 

d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració 

General de l’Estat, o en la normativa autonòmica d’aplicació.  

6. El règim previst en els apartats 4 i 5 es podrà adaptar en el que les comunitats 

autònomes determinin dins del seu àmbit de competències.”  

 

D’aquesta manera s’habilita als inspectors de treball per qualificar d’infraccions greus qualsevol 

incompliment de les mesures de prevenció que s’exposen a continuació, sempre que afectin a 

les persones treballadores:  

a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i 

intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord als protocols que s’estableixin en cada 

cas.  

b) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 

desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la 

neteja de mans.  

c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització 

dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de forma que es garanteixi el manteniment 

d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre les persones 

treballadores. Quan això no sigui possible, haurà de proporcionar-se a les persones 

treballadores equips de protecció adequats al nivell de risc.  
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d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors i 

treballadores com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries 

de previsible major afluència.  

 

Les actes d’infracció s’estendran d’acord amb el Reial Decret 707/2002, de 19 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial d’actuació de la Inspecció de 

Treball i de la Seguretat Social i per la imposició de mesures correctores d’incompliments en 

matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, o en la 

normativa autonòmica d’aplicació.  

La nova redacció d’aquest article 31, s’ha d’entendre aplicable als centres, serveis i establiments 

sanitaris, així com als serveis socials; perquè, tot i que, aquestes matèries es troben 

específicament regulades en els articles 8 i 10 del Reial Decret-llei 21/2020, respectivament, la 

intenció del legislador és habilitar als inspectors i subinspectors de treball per aixecar actes 

d’infracció per incompliments de mesures de salut pública perquè siguin un mètode coercitiu i 

evitin nous rebrots en els centres de treball, que són potencials focus. No tindria lògica, que 

aquesta habilitació, per tal de garantir les mesures necessàries per prevenir la salut pública, no 

s’estengués  a aquests centres de treball, que han estat els principals focus d’exposició i contagi 

de la Covid-19 durant la quarantena.  

 

Barcelona, 13 de juliol de 2020 

 


