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Mediació

Inspecció Territorial de Treball de 
Barcelona

Travessera de Gràcia, 303-311
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Tel. 93 624 75 00
Fax 93 554 78 66
itc.barcelona@gencat.cat

Inspecció Territorial de Treball de 
Girona

C/ Migdia, 50
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Tel. 972 94 23 10
Fax 972 94 23 18  
itc.girona@gencat.cat

Inspecció Territorial de Treball de 
Lleida

C/ Riu Besòs, 2
25001 Lleida
Tel. 973 21 63 80
Fax 973 20 49 43
itc.lleida@gencat.cat

Inspecció Territorial de Treball de 
Tarragona

C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 20
43005 Tarragona
Tel. 977 23 37 14
Fax 977 25 39 85
itc.tarragona@gencat.cat

Adreces d’interès:

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/inspeccio/


La Inspecció de Treball, una eina per a la igualtat efectiva de dones i homes

Què és la ITC?
La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) és el servei 
públic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya competent per vigilar i 
exigir la normativa de l’ordre social (tant pel que fa a les 
disposicions legals i reglamentàries com al contingut 
normatiu dels convenis col·lectius).

Com actua la ITC en el compliment 
de la normativa sobre igualtat?
El ventall de matèries que s’aixopluguen dins d’aquest 
àmbit és molt ampli, però inclou, bàsicament, la normativa 
que disposa obligacions empresarials adreçades a:

•	 Aconseguir	la	igualtat	efectiva	de	dones	i	homes	(plans	
d’igualtat).

•	 Impedir	la	discriminació	laboral	per	raó	de	sexe.

•	 Impedir	l’assetjament	sexual	i	l’assetjament	per	raó	de	
sexe.

•	 Impedir	la	discriminació	en	l’accés	a	l’ocupació	per	raó	
de sexe.

•	 Garantir	els	drets	de	dones	i	homes	a	conciliar	la	vida	
laboral, familiar i personal.

•	 Garantir	 la	 protecció	 de	 la	 salut	 i	 la	 seguretat	 de	 les	
dones	per	raó	de	les	situacions	de	maternitat,	embaràs	
i lactància.

Quins fets constitueixen infracció 
de les normes sobre igualtat?
Amb caràcter general, constitueixen infraccions 
relacionades	amb	la	igualtat	(i	poden,	per	tant,	ser	objecte	
de	proposta	de	sanció)	les	següents:

•	 L’incompliment	de	les	normes	sobre	plans	d’igualtat.

•	 Les	decisions	unilaterals	de	 l’empresa	que	 impliquin	
discriminacions directes o indirectes desfavorables 
per circumstàncies de sexe.

•	 L’assetjament	sexual,	quan	es	produeixi	dins	 l’àmbit	
de les relacions laborals.

•	 L’assetjament	per	raó	de	sexe,	quan	es	produeixi	dins	
l’àmbit de les relacions laborals i sempre que, encara 
que en tingui coneixement l’empresari/ària, aquest/a 
no	hagi	adoptat	les	mesures	adients	per	impedir-lo.

•	 No	observar	les	normes	específiques	de	protecció	de	
la seguretat i la salut de les treballadores durant els 
períodes d’embaràs i lactància.

•	 Establir	 condicions	 que	 constitueixin	 discriminacions	
per	raó	de	sexe	per	accedir	a	l’ocupació.

Qui és objecte d’inspecció?
Les actuacions inspectores s’adrecen a les persones i 
empreses que estan obligades legalment al compliment 
de	 les	 normes	 de	 l’ordre	 social,	 ja	 siguin	 físiques	 o	
jurídiques,	privades,	públiques	o	de	comunitats	de	béns.

Com denunciar?
Quan l’empresa incompleix alguna de les seves 
obligacions o es produeixen irregularitats, qui en tingui 
notícia	pot	presentar	una	denúncia	davant	 la	 Inspecció	
Territorial	 de	 Treball	 que	 correspongui	 (en	 funció	 del	
territori on l’empresa tingui el domicili social).

La	denúncia	ha	de	complir	dos	requisits	bàsics	:

•	 S’ha	de	presentar	per	escrit.

•	 S’hi	ha	d’identificar	la	persona	denunciant	(en	cap	cas	
es presentarà anònimament).

La	 Inspecció	 de	 Treball	 considera	 tota	 denúncia	
absolutament	 confidencial	 i	 guarda	 secret	 professional	
respecte	de	les	dades	i	la	informació	de	què	hagi	tingut	
coneixement en exercir les funcions inspectores.

Per territori, el model de denúncia que la persona inte- 
ressada	ha	d’emplenar	i	presentar	davant	la	ITC	es	pot	
descarregar de la pàgina web del Departament de Treball, 
Afers	Socials	i	Famílies	(àmbit	Inspecció	de	Treball).

Més informació:

Més informació: inspecciotreball.gencat.cat

Àrea	d’Igualtat	d’Oportunitats

El Consell de Relacions Laborals

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/inspeccio/index.html
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/index.html

