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LA 01/2019 

 

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES DE L’INSPECCIÓ DE TREBALL DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, a partir de mitjans de febrer, la inspecció de treball de la Generalitat de 

Catalunya enviarà totes les notificacions en format electrònic. 

 

De moment, aquesta mesura només afecta a les inspeccions que realitza la Inspecció de 

Treball que depèn de la Generalitat de Catalunya, a Girona, que és la província on s’està 

fent la prova pilot. 

 

Els documents que seran notificats per mitjans electrònics, són tots, tan les citacions inicials 

com els requeriments i notificacions posteriors.  

 

La notificació es penjarà a la web https://seu.gencat.cat , a disposició de l’empresa 

afectada, que hi haurà d’accedir mitjançant el seu certificat digital.  

 

Per donar comunicació de que s’ha penjat aquesta notificació, s’enviarà un correu 

electrònic a l’adreça electrònica de l’empresa que estigui a la base de dades de la ITC 

(Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya). Com que la majoria d’empreses no 

tenen registrada l’adreça electrònica, des de la inspecció de Treball es connectaran a la 

base de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social i estiraran l’adreça 

electrònica, introduint-la al registre de la ITC.  

 

En el cas que l’empresa vulgui comunicar a la Inspecció de Treball, la seva adreça 

electrònica, l’hauran d’enviar a la següent adreça: itc.girona@gencat.cat  

 

Per a la tranquil·litat de les empreses, ens han informat que, la forma d’actuar amb aquelles 

empreses que no obrin les notificacions electròniques, serà, de moment, posar-se en 

contacte amb elles d’alguna altra manera. Si no tenen adreça electrònica informada a la 

Tresoreria General de la Seguretat Social, els hi enviaran una comunicació, per correu 

ordinari certificat, indicant l’obligatorietat de proporcionar una adreça de correu 

electrònic per posteriors notificacions.  

 

Tinguin present que el correu electrònic, és merament informatiu, i la validesa de la 

notificació només serà efectiva entrant a la web, amb el certificat digital.  

https://seu.gencat.cat/
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Per tal de mantenir actualitzada la base de dades de  la Seguretat Social, com a autoritzats 

de les seves empreses, agrairíem que ens facilitessin el correu electrònic en el que vulguin 

rebre les notificacions electròniques. 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o 

aclariment que puguin tenir respecte d'això. 

 

Una cordial salutació, 

 

GESTORIA CASTELLS, SLP

 
La informació transmesa en aquest missatge és confidencial i el seu ús només està permès al seu destinatari. 

Si l'ha rebut per error, si us plau, elimini la comunicació. De conformitat amb el Reglament Europeu de 

Privacitat 2016/679 i la Llei Orgànica l’informem que les dades formen part d'un fitxer responsabilitat de 

Gestoria Castells SLP amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran conservades durant el 

període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L'usuari té el dret a accés, 

limitació, portabilitat, reclamació a l'autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, 

rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades en l'e-mail administracio@gestoriacastells.cat o 

al domicili social situat al C/Francesc Xavier de Bolòs número 20, 17800 Olot, Girona. Donarem resposta a 

qualsevol petició. 

 

 


