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NOTA RELATIVA ALS ACORDS DE LA COMISSIÓ BILATERAL EN RELACIÓ AMB ELS 
TRASPASSOS EN MATÈRIA D’IMMIGRACIÓ I INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT 
SOCIAL 
 
 
TRASPÀS EN MATÈRIA D’IMMIGRACIÓ (138 EAC) 
 
 
1.- Autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè 
 
L’Acord tancat en la Comissió Bilateral del dia 10 de gener de 2008 permetrà a la Generalitat 
atorgar les autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè dels estrangers 
que desenvolupin la seva feina a Catalunya. 
 
Així, Catalunya serà la primera Comunitat Autònoma que exerceix aquesta competència, de 
forma que rebrà i tramitarà les sol·licituds, valorarà les autoritzacions de treball i notificarà 
les resolucions que es dictin. El procediment continuarà sent únic i s’emetrà una única 
resolució d’autorització de treball i residència, que s’emetrà de forma conjunta amb 
l’Administració de l’Estat. És un procediment novedós que pretén integrar les competències 
de les dues administracions: autorització de treball que correspon a la Generalitat i 
autorització de residència que correspon a l’Administració de l’Estat.  
 
 
 
2.- Contingent 
 
Respecte la determinació del contingent i la seva gestió, la Generalitat també assumeix 
noves competències. 
 
Es crea una subcomissió en matèria d’immigració, en compliment del que preveu 
l’Estatut, en la qual la Generalitat participarà en les decisions de l’Estat sobre immigració 
que tinguin una transcendència especial per a Catalunya. En particular, aquesta 
Subcomissió analitzarà l’evolució del contingent i avaluarà la proposta de la Generalitat. 
 
Respecte la gestió de les autoritzacions de treball i residència mitjançant el contingent, 
la Generalitat també assumeix les funcions relatives als tràmits de caràcter laboral, de forma 
que li correspondrà la recepció de les sol·licituds, la verificació dels compliments relatius a 
l’autorització de treball, comprovació de les ofertes, la resolució de l’autorització de treball, 
també conjuntament amb l’Estat respecte la de residència, i la notificació als interessats i 
òrgans previstos per  la normativa vigent. 
 
També es traspassen les funcions relatives als tràmits de caràcter laboral respecte les  
autoritzacions mitjançant els  visats de recerca d’ocupació, de forma que també 
correspondrà a la Generalitat la recepció de les sol·licituds, la resolució dels  expedients i la 
notificació als interessats.   
 
Finalment, s’han acordat concreció de terminis, de forma que les dues Administracions es 
comprometen a emetre la Resolució d’autorització i residència en un termini de 10 dies a 
partir de l’emissió dels informes preceptius. 
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4.- Potestat sancionadora 
 
La Generalitat exercirà la potestat sancionadora en les matèries objecte del traspàs, 
dictant les resolucions i els recursos corresponents. 
 
 
5. Data d’efectivitat del traspàs 
 
La data d’efectivitat del traspàs serà al llarg del segon semestre del 2008. 
 
 
 
INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
 
La Comissió Bilateral ha acordat les bases del futur model de la Inspecció de Treball de 
Catalunya, i ha posat com a data límit per tancar l’acord definitiu el 30 de juny de 2008.  
 
Les bases preveuen la creació d’una Agència Catalana d’Inspecció de Treball que 
exercirà la funció pública d’inspecció en els àmbits de la seva competència que inclou la 
direcció de la Inspecció de Treball i que comporta la dependència orgànica i funcional, de 
forma que la Generalitat disposarà dels seus propis inspectors. De l’Agència dependran 
directament els inspectors del govern de Catalunya, i s’integraran els mitjans i els recursos 
que siguin objecte de traspàs per part de l’Administració de l’Estat. 
 
Les bases també preveuen els principis pels quals s’ha de regir el sistema de la ITSS, 
que són els principis generals de concepció única i integral del sistema. Per tal de garantir 
aquests principis, així com garantir la coordinació entre ambdues administracions i evitar 
duplicitats de la  funció inspectora, l’Agència es consorciarà amb l’Administració de 
l’Estat, que és el competent  en matèria d’inspecció de Seguretat Social.  
 
Aquest Acord suposarà que més de la meitat dels 229 inspectors i subinspectors de treball 
que, actualment exerceixen les funcions a Catalunya, passin a dependre de la Generalitat, 
orgànica i funcionalment.  
 
 
Barcelona, 10 de gener de 2008 
 
 
 
 


