
   
  D

. D
E

 T
R

E
B

A
LL

, A
F

E
R

S
 S

O
C

IA
LS

 I 
F

A
M

ÍL
IE

S

Doc.original signat per:
Enric Vinaixa i Bonet
26/04/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OB4VKYCCI6O7N7O94H03IITVJQP0I25*
0OB4VKYCCI6O7N7O94H03IITVJQP0I25

Data creació còpia:
26/04/2021 16:24:07

Data caducitat còpia:
26/04/2024 00:00:00

Pàgina 1 de 1

 

Carrer de Sepúlveda, 148-150 
08011 Barcelona 
Tel. 93 228 57 57 

 

 
 
Benvolgut,  
Benvolguda, 
 
L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, ha suposat normalitzar la tramitació 
electrònica com a forma d'actuació ordinària de les administracions públiques, alhora 
que la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, regula els 
elements i condicions necessaris per implementar un marc global d'actuació i un 
esquema de funcionament electrònic comú i habitual, tant en les relacions internes, 
com en les relacions entre administracions, i entre aquestes i les persones. 
 
Des del mes de juliol de 2020, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
habilitat mitjançant la utilització del Tramitador Genèric (aplicatiu telemàtic de la 
Generalitat) la gestió electrònica de tota la tramitació administrativa dels 
procediments sancionadors de l’ordre social, des de la notificació de l’acta d’infracció  
per part de la Inspecció de Treball, fins a  la seva resolució, a més d’establir un canal 
al ciutadà (Àrea Privada) en la que pot relacionar-se amb l’administració i gestionar 
qualsevol tema relacionat amb al seu expedient, com per exemple, presentar 
al·legacions, documentació o bé acollir-se a la reducció de l’import de la sanció 
proposada.  
 
En conseqüència, el tràmit del Procediment sancionador de l’ordre social està adreçat 
a subjectes obligats a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics i s'ha 
de fer mitjançant la seva Àrea Privada, de la següent manera: 
 
Identificant-se amb certificat digital o contrasenya d'un sol ús o a través de ‘Consultar 
l'estat de les meves gestions i tràmits’ introduint el codi identificador (ID) o el número 
d'expedient, al web gencat.cat al següent enllaç:  

https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces 

 
És per això, que a partir del proper 1 de juny de 2021 només es tindrà en compte  
la documentació relativa al Procediment sancionador lliurada mitjançant aquest 
canal. 
 
Cordialment, 
 
 
 
Enric Vinaixa i Bonet 
 
Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, 
Seguretat i Salut Laboral 

 


