
  Noves sancions laborals a partir de l’1 d’octubre 

 La Llei de Treball a Distància incrementarà substancialment, el pròxim 1 d'octubre, les quanties de les sancions en diferents àmbits: 

INCREMENT DE LES SANCIONS 

TIPUS D’INFRACCIÓ GRADUACIÓ 
SANCIÓ 

(MULTA) FINS EL 

30 DE 

SETEMBRE 

SANCIÓ (MULTA) 

DES DEL L’1 

D’OCTUBRE 

EXEMPLES 

Relacions laborals 

relacions laborals i 

ocupació, Seguretat 

Social, moviments 

migratoris i treball 

d'estrangers, ETT i 

empreses usuàries i 

infraccions per 

obstrucció (art. 40.1 a, 

b i c LISOS) 

LLEU 

Grau 

mínim 

De 60 a 125 euros De 70 a 150 euros ◼ No exposar en lloc visible del centre de treball el calendari laboral

vigent.

◼ No conservar durant quatre anys la documentació que acrediti

el compliment d'obligacions d'afiliació, altes, baixes, etc.

◼ Modificar les condicions d'una oferta de treball per a desplaçar-

se a l'exterior, si no es causa perjudici greu per a la persona

treballadora.

◼ No emplenar els contractes relatius a empreses de treball temporal i

contractes de posada a disposició.

◼ El mer retard en l'obligació d'informació, comunicació o

compareixença en una Inspecció, tret que l'obligació sigui requerida

en una visita i la informació s'hagi de facilitar en el centre de treball..

Grau 

mig 

De 126 a 310 euros De 151 a 370 euros 

Grau 

màxim 

De 311 a 625 euros De 371 a 750 euros 

GREU 

Grau 

mínim 

De 626 a 1.250 

euros 

De 751 a 1.500 euros ◼ No formalitzar l'acord de treball a distància conforme a la normativa.

◼ Iniciar l'activitat sense haver sol·licitat inscriure's en la Seguretat Social.

Grau 

mig 

De 1.251 a 3.125 

euros 

De 1.501 a 3.750 euros 



INCREMENT DE LES SANCIONS 

TIPUS D’INFRACCIÓ GRADUACIÓ 
SANCIÓ 

(MULTA) FINS EL 

30 DE 

SETEMBRE 

SANCIÓ (MULTA) 

DES DEL L’1 

D’OCTUBRE 

EXEMPLES 

Relacions laborals 

relacions laborals i 

ocupació, Seguretat 

Social, moviments 

migratoris i treball 

d'estrangers, ETT i 

empreses usuàries i 

infraccions per 

obstrucció (art. 40.1 a, 

b i c LISOS) 

GREU 
Grau 

màxim 

De 3.126 a 6.250 

euros 

De 3.751 a 7.500 euros ◼ Ocultar, falsificar o rectificar clàusules substancials d'un

contracte de treball per a desplaçar-se a l'exterior.

◼ No formalitzar per escrit els contractes de treball o contractes o

posada a disposició prevists en la normativa sobre ETT.

MOLT GREU 

Grau 

mínim 

De 6.251 a 25.000 

euros 

De 7.501 a 30.000 

euros 

◼ Impagament i retards reiterats en el pagament del salari degut.

◼ No ingressar, en forma i termini, les quotes corresponents que per tots

els conceptes recapta la Tresoreria General de la Seguretat Social.

◼ Cedir persones treballadores amb contracte temporal a una

altra ETT o a altres empreses per a la seva posterior cessió a tercers.

◼ La coacció, amenaça o violència sobre els Inspectors de Treball.

Grau 

mig 

De 25.001 a 100.005 

euros 

De 30.001 a 120.005 

euros 

Grau 

màxim 

De 100.006 a 187.515 

euros 

De 120.006 a 225.018 

euros 

Supòsits especials 

 (art. 40.1.e LISOS) 

GREU 

(arts. 22.2, 

22.7.a i 

22.16 

LISOS) 

Grau 

mínim 

De 3.126 a 6.250 

euros 

De 3.750 a 7.500 

euros 

◼ No sol·licitar l'afiliació inicial o alta de persones treballadores que

ingressin al servei de l'ocupador, o sol·licitar-la, a conseqüència de

l'activitat inspectora, fora de termini.

◼ No sol·licitar, les persones treballadores per compte propi, la seva

afiliació i fins a tres altes dins de l'any natural en el corresponent

règim especial de la Seguretat Social, o fer-ho fora de termini,

sense que mediï actuació inspectora.

◼ Comunicar la baixa en un règim de la Seguretat Social de persones

treballadores per compte d'altri malgrat que continuïn la mateixa

activitat laboral o mantinguin idèntica prestació de serveis, servint-se

d'un alta indeguda en un règim de persones treballadores per

compte propi.

Grau 

mig 

De 6.251 a 8.000 

euros 

De 7.501 a 9.600 

euros 

Grau 

màxim 

De 8.001 a 10.000 

euros 

De 9.601 a 12.000 

euros 



INCREMENT DE LES SANCIONS 

TIPUS D’INFRACCIÓ GRADUACIÓ 
SANCIÓ 

(MULTA) FINS EL 

30 DE 

SETEMBRE 

SANCIÓ (MULTA) 

DES DEL L’1 

D’OCTUBRE 

EXEMPLES 

Supòsits especials 

(art. 40.1.e LISOS) 

MOLT GREU 

(art. 23.1. a 

LISOS) 

Grau 

mínim 

De 10.001 a 25.000 

euros 

De 12.001 a 30.000 

euros 

◼ Donar ocupació com a persones treballadores a beneficiaris o

sol·licitants de pensions o altres prestacions periòdiques de la

Seguretat Social, el gaudi de la qual sigui incompatible amb el treball

per compte d'altri, quan no les hi hagi donat d'alta en la Seguretat

Social amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat..

NOTA: quan, en ocasió d'una mateixa actuació d'inspecció es detectin 

diverses infraccions d'aquest tipus, la sanció s'incrementarà en 

determinats percentatges (des del 20 fins al 50%), en funció del nombre 

de persones treballadores, beneficiàries o sol·licitants. 

Grau 

mig 

De 25.001 a 100.005 

euros 

De 30.001 a 120.005 

euros 

Grau 

màxim 

De 100.006 euros a 

187.515 euros 

De 120.006 euros a 

225.018 euros 

Prevenció de riscos 

laborals (art. 40.2 

LISOS) 

LLEU 

Grau 

mínim 

De 40 a 405 euros De 45 a 485 euros ◼ Falta de neteja del centre de treball de la qual no es derivi risc per a la

integritat física o salut de les persones treballadores.

◼ No donar compte, dins del termini i en la forma escaient, a l'autoritat

laboral competent, dels accidents de treball ocorreguts i de les

malalties professionals declarades quan tinguin la qualificació de lleus.

◼ No comunicar a l'autoritat laboral l'obertura del centre de treball o la

represa de treballs després d'efectuar alteracions d'importància

(sempre que no sigui indústria perillosa, insalubre o nociva).

Grau 

mig 

De 406 a 815 euros De 486 a 975 euros 

Grau 

màxim 

De 816 a 2.045 

euros 

De 976 a 2.450 euros 

GREU 

Grau 

mínim 

De 2.046 a 8.195 

euros 

De 2.451 a 9.830 euros ◼ Incomplir l'obligació d'integrar la prevenció de riscos laborals en

l'empresa a través de la implantació i aplicació d'un pla de

prevenció.

Grau 

mig 

De 8.196 a 20.490 

euros 

De 9.831 a 24.585 

euros 



5 

INCREMENT DE LES SANCIONS 

TIPUS D’INFRACCIÓ GRADUACIÓ 
SANCIÓ 

(MULTA) FINS EL 

30 DE 

SETEMBRE 

SANCIÓ (MULTA) 

DES DEL L’1 

D’OCTUBRE 

EXEMPLES 

Prevenció de riscos 

laborals (art. 40.2 

LISOS) 

GREU 
Grau 

màxim 

De 20.491 a 40.985 

euros 

De 24.586 a 49.180 

euros 

◼ No dur a terme avaluacions de riscos, o les seves actualitzacions i

revisions, així com els controls periòdics de les condicions de treball i de

l'activitat de les persones treballadores que procedeixin.

◼ No realitzar reconeixements mèdics i proves de vigilància de l'estat

de salut de les persones treballadores, o no comunicar a les

mateixes el seu resultat.

MOLT GREU 

Grau 

mínim 

De 40.986 a 163.955 

euros 

De 49.181 a 196.745 

euros 

◼ No observar les normes específiques en matèria de protecció de la

seguretat i salut de les treballadores durant els períodes d'embaràs i

lactància.

◼ No observar les normes específiques en matèria de protecció de la

seguretat i salut dels menors.

◼ No paralitzar ni suspendre de manera immediata, a requeriment

de la Inspecció, els treballs que es realitzin sense observar la

normativa sobre prevenció de riscos laborals, amb risc greu i

imminent per a la seguretat i salut de les persones treballadores.

Grau 

mig 

De 163.956 a 

409.890 

euros 

De 196.746 a 491.865 

euros 

Grau 

màxim 

De 409.891 a 

819.780 

euros 

De 491.866 a 983.736 

euros 

COOPERATIVA

(art. 40.4 LISOS) 

LLEU 

De 375 a 755 euros De 450 a 905 euros ◼ Incompliment de les obligacions o vulneració de les prohibicions

imposades per la Llei de Cooperatives, que no suposin un conflicte

entre parts, no interrompin l'activitat social i no puguin ser

qualificades de greus o molt greus.



INCREMENT DE LES SANCIONS 

TIPUS D’INFRACCIÓ GRADUACIÓ 
SANCIÓ (MULTA) 

FINS EL 30 DE 

SETEMBRE 

SANCIÓ (MULTA) 

DES DEL L’1 

D’OCTUBRE 

EXEMPLES 

COOPERATIVES 

 (art. 40.4 LISOS) 

GREU 

De 756 a 3.790 euros De 906 a 4.545 euros 

◼ No convocar l'Assemblea General ordinària #dins del termini i en la

forma escaient.

◼ Incomplir l'obligació d'inscriure els actes que han d'accedir

obligatòriament al Registre.

◼ No efectuar les dotacions als fons obligatoris o destinar-los a

finalitats diferents a les previstes.

MOLT GREU De 3.791 a 37.920 

euros 

De 4.546 a 45.504 

euros 

◼ Paralització de l'activitat cooperativitzada, o la inactivitat dels òrgans

socials durant dos anys.

◼ Transgressió de disposicions imperatives o prohibitives de la Llei

de Cooperatives, quan es comprovi connivència per a lucrar-se

o per a obtenir fictíciament subvencions o bonificacions fiscals.

http://www.wolterskluwer.es/
mailto:clienteslaley@wolterskluwer.es



