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11.10 Circular Informativa 
 
CIRCULAR SOBRE EL SOBRE TRASPÀS DE FUNCIONS I SERVEIS A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA D’INSPECCIÓ DE TREBALL I 
SEGURETAT SOCIAL 

 

En data 1 de març de 2010 ha entrat en vigor el Reial Decret 206/2010, de 26 de febrer, sobre el 
traspàs de funcions i serveis a la Generalitat en matèria de funció pública inspectora de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social,  dictat  a l’empara de l’article 170, apartats 1 i 2 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix que correspon a la Generalitat la competència 
executiva en matèria de treball i relacions laborals, i les funcions i serveis que, en l’àmbit 
territorial de Catalunya, exerceix l’Administració de l’Estat en relació amb els funcionaris que, 
integren el Cos Superior d’Inspectors i el Cos de Subinspectors de Treball i Seguretat Social. 

En virtut d’aquest reial decret la Generalitat de Catalunya assumeix les següents funcions : 

Primer.- La vigilància i l’exigència del compliment de les normes legals, reglamentàries i del 
contingut normatiu dels convenis col·lectius en els següents àmbits: 

1) Ordenació del treball i relacions sindicals. 
2) Prevenció de riscos laborals 
3) Ocupació i migracions: Col·locació, ocupació, immigració i treball d’estrangers, formació 

professional ocupacional i contínua, empreses de treball temporal, agències de 
col·locació i plans de serveis integrats per a l’ocupació. 

4) Qualsevol altres normes la vigilància de les quals s’encomani específicament a la 
Inspecció de Treball, i que correspongui a la Generalitat de Catalunya la seva 
competència material. 

 
Segon.- L’assistència tècnica que comprèn: 
 

1) Facilitar informació tècnica a empreses i a treballadors, en ocasió de l’exercici de la 
funció inspectora. 

2) Prestar assistència tècnica a entitats i organismes de la Seguretat Social, quan els sigui 
sol·licitada. 

3) Informar, assistir i col·laborar amb altres òrgans de les administracions públiques 
respecte a l’aplicació de normes d’ordre social o a la vigilància i control d’ajuts i 
subvencions públiques. 

4) Emetre informes que li demanin els òrgans judicials competents, en l’àmbit de les 
funcions i competències inspectores quan així ho estableixi una norma legal.   
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Tercer.- L’arbitratge, la conciliació i la mediació en els àmbits següents: 
 

1) La conciliació i mediació en els conflictes i vagues quan aquesta sigui acceptada per les 
parts, sens perjudici del que disposa de la Llei de procediment laboral. 

2) L’arbitratge, a petició de les parts, en conflictes laborals i vagues, o d’altres que 
expressament se sol·licitin. 

      
 
 
 

Barcelona, 1 de març de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


