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Com presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball 

 

S'han de denunciar davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social: els 

incompliments en situacions de matèria de riscos laborals, salut en el treball. 

Com i on presentar la denúncia davant la Inspecció de Treball  

La denúncia sempre s'ha de fer per escrit, no val ni verbalment ni per telèfon, ni 

enviant un correu electrònic.  

En el cas de denúncies conjuntes, si la va a presentar una sola persona en nom 

de tots, cal còpia i autorització de l'DNI de tots.  

 

 

Hi ha diferents formes de denunciar davant la Inspecció de Treball: 

Si voleu interposar una denúncia davant la Inspecció de Treball de Catalunya i 

sense moure-us de casa, aquí us indiquem com fer-ho. 
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És molt important seguir les instruccions sobre com i on presentar-la a fi de 

garantir-ne la recepció, així com complir amb uns requisits bàsics de 

contingut per facilitar a la Inspecció de Treball la tasca d’investigació i 

comprovació dels fets denunciats. 

Tothom té dret a denunciar irregularitats laborals, encara que no sigui 

treballador/a de l’empresa que denuncia.  

A fi de poder ser admesa a tràmit, la denúncia que presenteu ha de complir dos 

requisits bàsics: 

1.  S'hi ha d'identificar la persona denunciant (en cap cas es presentarà 

anònimament). La Inspecció de Treball, però, tractarà sempre amb 

confidencialitat l’origen de la denúncia. 

2.  Ha de basar-se en fets amb fonament i en assumptes que no estiguin en 

coneixement d’un òrgan judicial. 

Com i on presentar la denúncia 

La manera més fàcil i àgil de tramitar-la és per la via electrònica: 

• N'hi ha prou que accediu al tràmit telemàtic de Denúncia per irregularitats 

laborals i seguiu les indicacions que allà trobareu  

• La denúncia arribarà directament i de forma immediata a la Inspecció de Treball 

de Catalunya. 
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Si preferiu denunciar presencialment: 

• Cal que us descarregueu el model de denúncia, emplenar-lo i signar-lo. 

• Un cop emplenada i signada, podeu presentar físicament la denúncia a la 

inspecció territorial de treball que us correspongui; en el cas de pertànyer a la 

província de Barcelona o Lleida, haureu, però, de sol·licitar-hi cita prèvia. 

• Podeu també presentar la denúncia a qualsevol oficina de Correus o punt de 

l'Administració pública amb servei de registre. Si accediu a aquesta opció, us 

recomanem informar-vos abans dels horaris i mitjans d'atenció al públic. 

• El temps de tramitació de la denúncia fins arribar a la Inspecció de Treball varia 

en funció de l'organisme on finalment decidiu presentar-la.  

 

Si vols ens envies una còpia al nostre sindicat ASINPRE 

info@asinpre.org, per poder personar-nos com a part interessada i 

poder defensar els teus drets. 
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