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Dictamen 15·2007
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les
pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing,
així com els requisits higienicosanitaris que han de
complir els establiments on es realitzen aquestes
pràctiques.





DICTAMEN 15/2007 sobre el Projecte de decret pel qual es
regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pír-
cing, així com els requisits higienicosanitaris que han de
complir els establiments on es realitzen aquestes pràcti-
ques.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 7/2005, de 8
de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del
dia 20 de novembre del 2007, aprova el següent

DICTAMEN

I.  ANTECEDENTS

En data 29 d’octubre del 2007 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya un escrit tramès per la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya
en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva trami-
tació, del Projecte de decret pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropig-
mentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els esta-
bliments on es realitzen aquestes pràctiques.

La Comissió de treball de Mercat de treball i Polítiques socials es va reunir el dia 19 de
novembre i va elaborar la proposta de dictamen. 

II. CONTINGUT

El Projecte de decret consta d’una exposició de motius, vint-i-nou articles estructurats
en set capítols, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria, una disposi-
ció final i dos annexos. 

En l’exposició de motius es fa esment que hi ha un augment de la pràctica de decora-
ció del cos humà amb tatuatges, micropigmentació i pírcings i s’indica que aquestes
pràctiques s’han de realitzar amb les millors condicions de seguretat i higiene tant per
als usuaris com per al personal que realitza el servei. També es fa esment de la norma-
tiva que ha servit de base per redactar el Decret.

El capítol I engloba tres articles, en l’article 1 s’estableix l’objecte de la norma, en l’ar-
ticle 2 es regula l’àmbit d’aplicació i en l’article 3 s’estableixen una sèrie de definicions
d’alguns dels conceptes i expressions que s’utilitzen a la norma.

El capítol II s’anomena requeriments generals de les pràctiques de tatuatge, micropig-
mentació i pírcing i engloba de l’article 4 al 7. L’article 4 regula les condicions de l’exer-
cici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing pel que fa a les perso-
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nes habilitades i als establiments on es pot realitzar. L’article 5 regula la informació que
s’ha de donar a l’usuari. L’article 6 regula el consentiment informat que han de rea-
litzar les persones usuàries del servei. L’article 7 regula la conservació dels consenti-
ments informats.

El capítol III s’anomena condicions tecnicosanitàries dels establiments de tatuatge,
micropigmentació i pírcing i engloba de l’article 8 al 13. L’article 8 regula les condicions
de les instal·lacions i el mobiliari. L’article 9 regula les condicions de l’equipament i
l’instrumental. En l’article 10 es regulen els productes i el material d’ús. En l’article
11 s’estableixen les condicions d’higiene i protecció personal. En l’article 12 es regu-
len les mesures d’autocontrol i l’article 13 regula la gestió de residus.

El capítol IV s’anomena autorització sanitària, control i vigilància. L’article 14 regula l’au-
torització sanitària municipal. En l’article 15 es regula la modificació de l’autoritza-
ció. En l’article 16 s’estableix l’obligació de comunicar qualsevol modificació de les
circumstàncies que van donar lloc a l’autorització i comunicar el cessament de l’activi-
tat. L’article 17 regula la ineficàcia sobrevinguda de l’autorització. L’article 18 regu-
la les comunicacions dels ajuntaments a l’Agència de Protecció de la Salut. L’article
19 regula l’activitat de control de l’autoritat municipal i l’article 20 es remet a la legis-
lació vigent per a d’altres autoritzacions i intervencions administratives. 

El capítol V, anomenat formació del personal aplicador, engloba de l’article 21 al 26. En
l’article 21 s’estableixen els requisits de formació del personal aplicador de tatuatge,
micropigmentació i pírcing. En l’article 22 es regulen els certificats de formació.
L’article 23 regula el procediment per convalidar la formació. L’article 24 regula la
renovació del certificat de formació i de la resolució de convalidació. En l’article 25
es regula el procediment d’homologació dels cursos de formació i l’article 26 esta-
bleix que els centres de formació homologada han de comunicar a l’Institut d’Estudis
de la Salut el personal que té certificació de formació.

El capítol VI conté dos articles. L’article 27 regula la creació del Registre de personal
aplicador de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing i del Registre
de centres de formació homologada. En l’article 28 es regula la cancel·lació d’ins-
cripcions registrals.

El capítol VII té un únic article, l’article 29, i regula el règim sancionador.

La disposició transitòria primera estableix un termini de sis mesos perquè els centres
autoritzats pel Decret 28/2001 renovin la seva autorització municipal.

La disposició transitòria segona estableix un termini d’un any perquè el personal apli-
cador que tingui el certificat de formació, d’acord amb el Decret 28/2001, superi el
mòdul d’ampliació descrit en el present Decret.

La disposició derogatòria deroga el Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s’esta-
bleixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing.

La disposició final autoritza els ajuntaments a dictar la normativa necessària per
regular les competències que els atribueix aquest Decret.
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En l’Annex I s’estableixen les dades mínimes que haurà de disposar el consentiment
informat.

En l’Annex II s’estableixen els mètodes d’esterilització, desinfecció i neteja.

L’Annex III consta de tres apartats, en l’apartat A es regulen les característiques del pro-
grama de formació, en l’apartat B es regulen les característiques del mòdul d’amplia-
ció i en l’apartat C es regulen les característiques del mòdul d’actualització. 

III. OBSERVACIONS GENERALS

Primera. El CTESC valora positivament l’objecte del Projecte de decret perquè, tal com
s’exposa en el seu preàmbul, “aquestes pràctiques no estan exemptes de riscos i com-
plicacions per a la salut dels usuaris, (...) es dóna una creixent implantació en el teixit
social d’aquestes pràctiques estètiques, (que) fan que s’hagi de garantir per part de
l’Administració, que es realitzin en les millors condicions higienicosanitaries”. Així aques-
ta normativa, juntament amb l’estatal i la municipal, estableix unes bases per tal de pro-
tegir l’usuari i el personal aplicador. 

Segona. El CTESC considera adequat que el Projecte de decret reguli les condicions
dels establiments (estructurals, d’equipaments i d’activitat); les condicions del personal
aplicador (higienicosanitàries i formació en conceptes sanitaris i de prevenció de riscos);
les garanties per als usuaris (consentiment informat i responsabilitat civil), i els registres
oficials de centres aplicadors i de centres de formació.

També es considera adequat que la responsabilitat administrativa s’ubiqui en la Direcció
General de Salut Pública; que el marc de referència es concreti en la Llei 7/2003 de 25
d’abril de protecció de la salut i que la competència en protecció de la salubritat pública
i defensa dels usuaris i consumidors s’estableixi en els municipis (Llei 8/1987 de 15 d’a-
bril).

El CTESC considera que tots aquests aspectes estan d’acord amb el plantejament de
garanties per als usuaris i mesures de prevenció per als aplicadors, i que es defuig de la
pretensió de regular els diferents mètodes i tècniques concretes d’aplicació de cada
pràctica estètica, que correspondrien a altres instàncies administratives, com Educació
o Treball. Amb la regulació actual del Projecte de decret es considera que s’evitarà al
màxim la possibilitat de veure’s afectat per impugnacions suspensives de la seva aplica-
ció, com ha passat amb el Decret de regulació de les teràpies naturals. 

Tercera. Atès que aquest dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a) de la Llei
7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, es consi-
dera que seria convenient que en l’exposició de motius es fes menció al present
Dictamen.

Quarta. El CTESC considera que, atenent el llenguatge no sexista, que ja s’aplica en
aquesta norma, seria necessari substituir la paraula “usuari” per l’expressió “persona
usuària”. 
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IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT

1. El CTESC considera que en l’article 2 apartat 2 hi ha una contradicció entre la parau-
la “exclusivament” i el temps verbal “es poden”, per la qual cosa es proposa canviar el
verb per “s’han de”.

2. L’article 6 apartat 1 fa referència a un model normalitzat que figura a l’annex I del
Decret. El CTESC considera que el que s’estableix en l’annex I més que un model nor-
malitzat són els requisits bàsics que ha de contenir el consentiment informat, per la qual
cosa proposa que se suprimeixi l’expressió “model normalitzat” de l’article 6.1.

3. Ateses les característiques de les pràctiques regulades en aquest Decret, el CTESC
considera, en relació a l’article 6.2, que és convenient allargar la necessitat de prestar el
consentiment informat per part dels representants legals dels menors fins a la majoria
d’edat.

4. El CTESC considera que en l’article 8 apartat 1, l’expressió “de manera periòdica” és
un concepte indeterminat i es recomana que es concreti.

5. El CTESC considera que en els articles que es fa esment al silenci administratiu posi-
tiu, és a dir en l’article 14.5, en l’article 23.3 i en l’article 25.4 del Projecte de decret,
s’hauria de fer referència a l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,  ja que és
en aquest article on hi ha una regulació completa del silenci administratiu en procedi-
ments iniciats a sol·licitud de la persona interessada.

6. En relació amb l’article 21.1 apartat c) i amb l’article 22.2, el CTESC posa de manifest
que fa referència al Decret 28/2001, que posteriorment es deroga, per la qual cosa con-
sidera més convenient que el verb es conjugui en passat i en lloc de posar “d’acord amb
allò que preveu” es substitueixi per “d’acord amb allò que preveia”. 

V. CONCLUSIONS

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat positivament el Projecte
de decret pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així
com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen
aquestes pràctiques, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formu-
lades en el present dictamen.

Barcelona, 20 de novembre del 2007

La presidenta La secretària executiva
Mercè Sala Schnorkowski Teresita Itoiz i Cruells
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PROJECTE DE DECRET pel qual es regula les pràctiques de
tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits
higienicosanitaris que han de complir els establiments on
es realitzen aquestes pràctiques.

L’extensió d’un model estètic que comporta la decoració del cos humà amb tatuatges,
micropigmentació i pírcings implica el trencament de la barrera de protecció natural més
extensa del cos humà, composta per la pell i les mucoses. Aquestes pràctiques estèti-
ques no estan exemptes de riscos i complicacions com són les infeccions, al·lèrgies i
trastorns anatòmics si no es realitzen en òptimes condicions de seguretat i higiene.

L’experiència en aquests anys d’aplicació del marc legal vigent a Catalunya (Decret
28/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als esta-
bliments de tatuatge i/o pírcing) i la creixent implantació en el teixit social d’aquestes
pràctiques estètiques, fan que s’hagi de garantir que aquestes activitats es realitzin en
les millors condicions higienicosanitàries per tal de protegir la salut dels usuaris d’a-
quests serveis i la del propi personal aplicador.

La responsabilitat del manteniment higienicosanitari dels establiments, la garantia d’au-
tocontrol per part dels responsables dels establiments, la formació sanitària bàsica del
personal aplicador i el control oficial per part dels òrgans administratius competents, han
de permetre augmentar el nivell de seguretat i protecció de la salut dels usuaris i del per-
sonal que realitzen les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

El Decret es dicta d’acord amb l’article 43 de la Constitució espanyola, que reconeix el
dret de tots els ciutadans a la protecció de la salut i la competència dels poders públics
per organitzar i tutelar la salut pública, i l’article 24 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, gene-
ral de sanitat, que regula la intervenció pública en les activitats públiques o privades que,
directament o indirectament, puguin tenir conseqüències negatives per a la salut, i en
exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en matèria de sani-
tat i salut pública a l’article 162 de l’Estatut d’autonomia.

La Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut, constitueix un primer pas en la
modernització i actualització de la protecció de la salut i esdevé el marc de referència en
aquesta matèria. Així, l’article 4 de la Llei disposa que estan sotmeses a avaluació del
rics, les situacions de risc derivades de l’exposició de les persones als agents físics, quí-
mics i biològics presents en el medi i en els seus vectors, i que estan sotmeses a gestió
del risc, i, per tant, a accions de vigilància i control sanitaris les condicions higièniques i
sanitàries dels locals i instal·lacions de concurrència pública i les activitats que s’hi duen
a terme.

L’article 68.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, atri-
bueix als ajuntaments el control sanitari d’edificis, llocs d’habitatge i convivència huma-
na com són els centres d’higiene personal, i la promoció de la protecció de la salubritat
pública. D’altra banda, l’article 63.2, apartats g) i h), de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els municipis tenen competències
pròpies en protecció de salubritat pública i defensa dels usuaris i consumidors. En



aquest context legal, aquest Decret atribueix als ajuntaments la competència d’autorit-
zació i control sanitaris dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micro-
pigmentació i pírcing.

Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, vist/d’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Salut, i amb la deliberació
prèvia del Govern,

DECRETO:

Capítol I - Objecte, àmbit d’aplicació i definicions

Article 1. Objecte 

1.1 Aquest Decret té per objecte establir les condicions d’exercici, a Catalunya, de les
pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing aplicables als establiments no sanita-
ris on es realitzen aquestes pràctiques, amb la finalitat de protegir la salut de les perso-
nes usuàries i del personal aplicador.

1.2 Amb aquesta finalitat es regulen els aspectes següents: els requisits estructurals,
d’equipament i d’activitat; les condicions higienicosanitàries que han de complir els esta-
bliments de tatuatge, micropigmentació i pírcing per a la seva autorització; el procedi-
ment d’autorització dels establiments de pràctica de tatuatge, micropigmentació i pír-
cing; les condicions higienicosanitàries que ha de complir el personal aplicador de les
pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing; la formació del personal aplicador de
les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing; la creació i regulació del Registre
de personal aplicador de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing i del
Registre de centres de formació homologada; i el règim de control i sancionador. 

Article 2. Àmbit d’aplicació

2.1 Aquest Decret és d’aplicació a aquells establiments no sanitaris ubicats a Catalunya
on es realitzen, de manera exclusiva o conjuntament amb altres activitats, pràctiques de
tatuatge, micropigmentació i pírcing segons definició establerta a l’article 3 d’aquest
Decret.

2.2 En els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing no es poden realitzar
pràctiques considerades procediments mèdics i sanitaris les quals es poden dur a terme
exclusivament en centres i serveis sanitaris.

Article 3. Definicions

A efectes d’aquest Decret s’entén per:

Tatuatge: procediment de decoració del cos humà mitjançant la introducció de pigments
colorants a la pell per mitjà de puncions.
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Micropigmentació:  procediment d’embelliment de llavis, celles, ulls, arèola mamaria i
camuflatge de cicatrius, cremades i altres discromies, mitjançant la introducció de pig-
ments colorants a la pell per mitjà de puncions.

Pírcing: procediment de decoració del cos humà consistent en la perforació de pell,
mucoses o altres teixits amb la finalitat de penjar joies i objectes de metall. Queda exclo-
sa de la definició de pírcing la perforació del lòbul de les orelles mitjançant la tècnica de
subjecció de l’arracada de manera automàtica, estèril o d’un sol ús.

Establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing: conjunt organitzat de mitjans tèc-
nics i instal·lacions de caràcter no sanitari autoritzat per l’autoritat sanitària competent en
el qual un o vàries persones habilitades d’acord amb les previsions del Capítol V d’a-
quest Decret exerceixen pràctiques de tatuatge, de micropigmentació i/o pírcing, amb
caràcter exclusiu o conjuntament amb altres activitats.

Personal aplicador de tatuatge, micropigmentació i pírcing: personal habilitat d’acord
amb les previsions del capítol V d’aquest Decret per a l’exercici de pràctiques de tatuat-
ge, de micropigmentació i/o de pírcing en un establiment autoritzat.

Àrea d’espera: dependència de l’establiment habilitada perquè les persones usuàries
puguin esperar prèviament a l’inici de les pràctiques en unes condicions adequades.

Àrea de treball: dependència de l’establiment on específicament es realitzen les activitats
de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

Àrea de preparació del material: àrea diferenciada en els establiments on es realitza la
neteja, desinfecció i esterilització del material.

Esterilització: procés per a la completa destrucció de totes les formes vegetatives pre-
sents en un medi determinat.

Desinfecció: procés per a la destrucció dels microorganismes patògens en els objectes
inanimats.

Consentiment informat: conformitat lliure, voluntària, específica i conscient d’una perso-
na usuària, manifestada en ple ús de les seves facultats, després de rebre la informació
adient, perquè tingui lloc qualsevol de les pràctiques objecte d’aquest Decret.

Capítol II - Requeriments generals de les pràctiques de tatuatge, micropigmen-
tació i pírcing

Article 4. Condicions de l’exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmen-
tació i pírcing

4.1 Les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing únicament poden realitzar-se per
part de persones habilitades d’acord amb les previsions del Capítol V d’aquest Decret en
establiments que s’adeqüin a les prescripcions establertes en aquest Decret, prèviament
autoritzats per l’autoritat municipal competent del municipi d’ubicació. La responsabilitat
d’obtenir aquesta autorització correspon a la persona titular de l’establiment. 
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4.2 Les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing només poden realitzar-se en
establiments permanents, restant prohibida la seva pràctica ambulant, amb la única
excepció que s’estableixi a l’apartat 3 d’aquest article.

4.3 La realització de qualsevol de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing
en establiments no habituals, per motius de fires, congressos i esdeveniments similars,
requereix el permís previ al seu inici de l’ajuntament del municipi on es pretenguin des-
envolupar. El desenvolupament d’aquestes pràctiques amb caràcter no habitual s’ha de
subjectar als requeriments establerts en aquest Decret.

Article 5. Informació al usuari

5.1 Els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de tenir a disposició de
les persones usuàries que ho sol·licitin els fulls de reclamacions/denúncia oficials d’acord
amb la normativa vigent.

5.2 El personal aplicador ha de proporcionar a la persona que sol·licita l’aplicació de
qualsevol d’aquestes pràctiques informació escrita sobre:

a) la pràctica a realitzar
b) les recomanacions higienicosanitàries a tenir en compte prèviament a la realitza-

ció de la pràctica
c) els riscos sanitaris i complicacions de la mateixa
d) les cures necessàries per a la cicatrització 
e) les condicions de reversibilitat de la pràctica
f) les indicacions i contraindicacions a aquests tipus de pràctiques.

Aquesta informació ha d’estar redactada en termes comprensibles als efectes que
aquestes persones prestin el seu consentiment, que en tot cas ha de ser previ a l’inici
de la pràctica, i s’ha d’annexar al full de consentiment informat.

5.3 A la finalització de la pràctica, els establiments de tatuatge, micropigmentació i pír-
cing han de lliurar a la persona usuària un document acreditatiu dels serveis realitzats
amb les dades de l’establiment (nom i número d’autorització) i d’identificació (nom i cog-
noms) de l’aplicador o aplicadora.

5.4 El Departament de Salut ha d’elaborar una guia higienicosanitària per a professionals
de tatuatge, micropigmentació i pírcing,  el contingut de la qual ha de ser tingut en comp-
te en l’elaboració del full informatiu previst a l’apartat 2 d’aquest article.

Article 6. Consentiment informat

6.1 Qualsevol persona que se sotmet a les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i
pírcing, un cop rebuda la informació a què fa referència l’article 5 d’aquest Decret, ha de
donar prèviament i per escrit el consentiment informat a la seva realització, d’acord amb
el model normalitzat que figura a l’annex I d’aquest Decret.  

6.2 Per a l’aplicació de qualsevol d’aquestes pràctiques a menors de 16 anys no eman-
cipats el consentiment informat l’han de prestar, per representació, els seus representats
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legals. En tot cas, l’aplicador ha de proporcionar al menor informació adient a les seves
possibilitats de comprensió.

Article 7. Conservació dels consentiments informats

Els documents de consentiment informat i els seus annexos s’han de conservar, sota la
responsabilitat del titular de l’establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing, durant
tres anys des de la seva formalització, a disposició de l’autoritat competent. El fitxer, en
suport paper o informàtic, que contingui aquestes dades de caràcter personal s’ha de
subjectar a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i normativa de desenvolupament.

Capítol III - Condicions tecnicosanitàries dels establiments de tatuatge, micro-
pigmentació i pírcing

Article 8. Instal·lacions i mobiliari 

8.1 Els locals on es realitzen les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing han
d’estar nets, desinfectats, conservats en bon estat i han de disposar de bona ventilació
i il·luminació. Com a mínim en acabar la jornada laboral i sempre que sigui necessari el
local s’ha de netejar amb aigua i detergent.

De manera periòdica s’han de desinfectar totes les superfícies.

8.2 El disseny i els materials de construcció del mobiliari dels locals destinats a les acti-
vitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de permetre una fàcil neteja i desinfec-
ció. Les superfícies (terra, parets, sostres, finestres i portes) han de ser llises, no poro-
ses, i sense esquerdes, impermeables, de fàcil neteja i desinfecció.

8.3 Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de ser de materials resistents a l’oxi-
dació.

8.4 Els actes sobre la pell o altres teixits corporals s’han de realitzar en una àrea espe-
cífica i individual de treball, aïllada de la resta de l’establiment mitjançant tancament
estanc i dotada de bona il·luminació. L’àrea de treball ha de disposar d’un rentamans
d’accionament no manual, equipat amb aigua corrent, dispensador de sabó i tovalloles
d’un sol ús. També ha de disposar d’un recipient d’accionament no manual per a la reco-
llida de residus assimilables a municipals.

8.5 L’àrea de preparació del material no pot estar ubicada en lavabos o zones exposa-
des a l’exterior.

8.6 El mobiliari de l’àrea de treball i el material necessari per a les pràctiques de tatuat-
ge, micropigmentació i pírcing ha d’estar disposat de manera que l’accés del personal
aplicador als utensilis que precisi sigui fàcil i comporti els mínims desplaçaments possi-
bles.

8.7 Els establiments han de disposar de zones d’emmagatzematge independents per a
productes i utensilis destinats a la neteja, així com d’armaris per a la roba específica de
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treball del personal. Els productes de neteja i desinfecció han d’estar perfectament eti-
quetats i identificats.

8.8 Els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de disposar d’una far-
maciola equipada amb material de cura suficient per poder garantir l’assistència de pri-
mers auxilis a les persones usuàries.

Article 9. Equipament i instrumental

9.1 Els estris i els materials que s’utilitzen en les activitats de tatuatge, micropigmenta-
ció i pírcing que entren en contacte amb les persones han de ser estèrils i d’un sol ús.

9.2 Els estris de rasurat i afaitat han de ser d’un sol ús i no es poden utilitzar navalles tra-
dicionals ni altres elements de fulles no rebutjables.

9.3 No es poden utilitzar els anomenats llapis tallasang.

9.4 El material d’ús no rebutjable s’ha de rentar i esterilitzar segons el mètode que esta-
bleix l’annex II d’aquest Decret, i s’han de guardar en condicions adients fins al moment
de la seva utilització.

9.5 El material d’us no rebutjable que no és resistent als mètodes d’esterilització i que es
pot contaminar accidentalment s’ha de rentar acuradament i desinfectar segons el mèto-
de que estableix l’annex II d’aquest Decret, abans de cada utilització.

9.6 L’ús de les pistoles perforadores queda restringit exclusivament a la perforació del
lòbul de l’orella, havent-se de desinfectar després de cada ús, pel mètode establerts en
l’annex II d’aquest Decret.

9.7 És responsabilitat del titular de l’establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing
dur a terme el manteniment dels aparells d’esterilització per part d’un servei tècnic com-
petent, amb la periodicitat recomanada pel fabricant i portar un registre de les opera-
cions de manteniment. Aquesta documentació s’ha de conservar un termini de 5 anys
des de la data de realització de l’operació, a disposició de l’autoritat competent. 

Article 10. Productes i material d’ús

10.1 Els materials de subjecció implantats han de ser d’una qualitat que eviti el risc de
reaccions al·lèrgiques i han de ser biocompatibles i de material reconegut com apte per
a implants subcutanis per la normativa vigent sobre productes sanitaris. Han d’estar
envasats individualment i esterilitzats fins la seva utilització. Les joies utilitzades han de
ser d’or de 18 quirats mínim i/o titani o materials biocompatibles i hipoal·lergènics, per
tal de reduir els riscos d’infecció i reacció al·lèrgica.

10.2 Les tintes i pigments utilitzats en les activitats de tatuatge i de micropigmentació
han de complir allò establert en la normativa vigent sobre productes cosmètics i dispo-
sar del corresponent Registre sanitari com a productes d’higiene especial. Les tintes que
han d’utilitzar-se en una aplicació han de col·locar-se en recipients estèrils, d’un sol ús i
rebutjables posteriorment.
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10.3 A efectes de traçabilitat, els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing
han d’enregistrar el producte i el lot utilitzat en cada persona usuària. Aquesta informa-
ció s’ha de conservar un termini de tres anys des del seu enregistrament, a disposició
de la persona usuària i de l’autoritat competent.

10.4 Els aparells i instrumental utilitzats en el tatuatge, micropigmentació i pírcing han de
complir la normativa vigent sobre productes sanitaris en aquells aspectes que els hi sigui
d’aplicació.

10.5 Tota reacció adversa que s’observi de manera immediata a l’aplicació d’una tinta o
pigment, s’ha de comunicar al Departament de Salut per part del titular de l’establiment.

Article 11. Higiene i protecció personal

11.1 El personal aplicador de tatuatge, micropigmentació i pírcing ha d’estar vacunats
de l’hepatitis B o disposar d’immunitat natural. També han d’estar vacunats del tètanus. 

11.2 El personal aplicador ha de rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de qualse-
vol actuació i en acabar l’activitat; també cada vegada que es reprèn l’activitat si hi ha
interrupcions.

11.3 Per a cada aplicació que impliqui ruptura de la barrera cutània o mucosa s’han d’u-
tilitzar guants de tipus quirúrgic, estèrils i d’un sol ús.

11.4 El personal aplicador que pateixi lesions de la pell per ferides, cremades o malalties
infeccioses o inflamatòries ha de cobrir-se la lesió amb material impermeable. Quan això
no sigui possible, aquest personal s’ha d’abstenir de realitzar serveis de contacte direc-
te amb les persones usuàries fins a la seva curació.

11.5 El personal aplicador ha d’utilitzar roba neta i específica per a la seva feina, la qual
ha de ser substituïda sempre que es taqui de sang i/o fluids corporals.

11.6 No es pot fumar, menjar o beure en les àrees de treball i de preparació del material.

11.7 Es prohibeix l’entrada d’animals a l’àrea de treball i a l’àrea de preparació dels
materials dels establiments, així com de les persones alienes a l’activitat.

11.8 S’han de reemplaçar el material, l’instrumental o els equips que per qualsevol cir-
cumstància s’hagi contaminat, procedint a la seva substitució, desinfecció o esterilitza-
ció, segons procedeixi. 

Article 12. Mesures d’autocontrol

12.1 Els titulars dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing són els respon-
sables de la higiene i seguretat de les activitats que s’hi realitzen, així com del manteni-
ment de les instal·lacions, l’equipament i l’instrumental i de la conservació de la docu-
mentació pertinent en les condicions que es fixen en aquest Decret i la resta de norma-
tives que els sigui d’aplicació.

15 - Dictamen



12.2 Els titulars dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing han d’identifi-
car qualsevol aspecte de l’activitat que sigui determinant per garantir la protecció de la
salut de les persones usuàries dels seus serveis, com també del personal aplicador que
hi treballa i han d’adoptar les mesures correctores adients.

12.3 Les tècniques de validació en l’autocontrol dels sistemes d’esterilització han de
garantir la seva eficàcia mitjançant tècniques de control, físic, químic i biològic que s’han
d’ajustar en tot moment a les normes establertes i a les recomanacions del fabricant.

12.4 Els cicles d’esterilització s’han de sotmetre a un control de rutina que s’ha de rea-
litzar amb una freqüència mínima, segons un pla documentat i les recomanacions del
fabricant.

12.5 Durant el procés d’esterilització no es poden superar les càrregues de material a
tractar, que s’ha de distribuir d’acord amb les recomanacions contingudes en les espe-
cificacions tècniques de l’equip.

Article 13. Gestió de residus

Els residus generats pels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing que per
raó de la seva tipologia puguin ser classificats com a residus sanitaris d’acord amb el
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris, estan subjectes a les
mesures de gestió contingudes en aquesta norma i restant normativa vigent en aquest
matèria, llevat de les obligacions de disposar del llibre oficial de control de residus sani-
taris, i de presentar resum anual de producció de residus sanitaris. 

Capítol IV - Autorització sanitària, control i vigilància

Article 14. Autorització sanitària municipal

14.1 Als efectes de la verificació del compliment de les normes sanitàries previstes en
aquest Decret, els establiments i instal·lacions on es realitzen pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing estan subjectes al tràmit d’autorització municipal prèvia.

14.2 Correspon a l’autoritat municipal competent l’autorització sanitària de funcionament
dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing que s’ubiquen en el seu terme
municipal, com també l’exercici de les competències de vigilància i control dels mateixos.

D’acord amb el que s’ha establert a l’article 4.2 d’aquest Decret també correspon a l’a-
juntament l’autorització sanitària dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pír-
cing no habituals, així com la seva vigilància i control.

14.3 La sol·licitud que s’ha d’adreçar a l’ajuntament corresponent per a l’autorització
sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing ha
d’acompanyar-se, com a mínim, de la documentació següent:

a) Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols.
b) Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local.
c) Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals

destinats a les operacions d’esterilització i desinfecció, així com les seves corres-
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ponents autoritzacions administratives.
d) Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
e) Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador, de conformitat

amb el que estableix el capítol V d’aquest Decret. 
f) Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb

un gestor autoritzat de residus sanitaris.
g) Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing

a lliurar a la persona usuària d’acord amb l’article 5.2 d’aquest Decret.

14.4 L’òrgan municipal competent pot sol·licitar les dades i documentació addicionals
que siguin rellevants per verificar el compliment de les normes sanitàries establertes en
aquest Decret, i d’altra normativa d’aplicació.

14.5 El termini per resoldre l’expedient i notificar la resolució d’atorgament o denegació
de l’autorització és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·lici-
tud. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu
aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

14.6 L’autorització ha d’especificar les pràctiques de tatutage, micropigmentació o pír-
cing que constitueixen la cartera de serveis de l’establiment.

14.7 L’autorització ha d’estar exposada a l’establiment, a la vista de les persones usuàries.

Article 15. Modificació de l’autorització 

15.1 La modificació de la cartera de serveis dels establiments de tatuatge, micropigmen-
tació i pírcing requereix l’autorització municipal prèvia, abans de fer-se efectiva.

15.2 El termini per resoldre i notificar la resolució d’atorgament o denegació de la modi-
ficació de l’autorització és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la
sol·licitud. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administra-
tiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Article 16. Obligació de comunicació

16.1 Els titulars dels establiments autoritzats tenen la obligació de notificar a l’ajuntament
autoritzant qualsevol modificació de les circumstàncies que es van tenir en compte en el
procediment d’autorització. 

16.2 També han de comunicar a l’ajuntament el cessament de l’activitat en el termini
màxim d’un mes des de que aquest s’hagi fet efectiu.

Article 17. Ineficàcia sobrevinguda de l’autorització

Els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de mantenir les condicions
exigides per a la seva autorització i estan subjectes al control de les autoritats compe-
tents d’acord amb les previsions de l’article 19.2 d’aquest Decret. Si durant el període
de vigència de l’autorització, un establiment deixa de complir algun dels requisits previs-
tos en aquest Decret, l’autoritat municipal competent, sens perjudici de la responsabili-
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tat administrativa que pogués derivar-se, ha de declarar l’ineficàcia sobrevinguda de l’au-
torització, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent.

Article 18. Comunicacions 

Els ajuntaments han de comunicar a l’Agència de Protecció de la Salut les autoritzacions
d’establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing atorgades, com també la resolu-
cions declarant la caducitat de l’autorització o la ineficacia sobrevinguda de l’autoritza-
ció, en el seu cas, en el termini màxim d’un mes des de que s’hagin dictat. Així mateix,
els ajuntaments han de donar trasllat a l’esmentada Agència de les comunicacions rebu-
des de cessament d’activitat en el termini màxim d’un mes des de que hagin rebut la
comunicació.  

Article 19. Activitat de control

19.1 L’autoritat municipal competent té lliure accés a totes les dependències dels esta-
bliments de tatuatge, micropigmentació i pírcing amb la finalitat de comprovar el compli-
ment de les prescripcions d’aquest Decret i altres normes d’aplicació.

19.2 Per al desenvolupament de les seves funcions de control, els ajuntaments poden
sol·licitar el suport tècnic de l’Agència de Protecció de la Salut, d’acord amb les previ-
sions dels articles 45.2 i 46 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut.

Article 20. Altres autoritzacions i intervencions administratives

Les actuacions que regula aquest Capítol s’entenen sens perjudici de les autoritzacions
i/o intervencions que correspongui atorgar o realitzar en aplicació d’altres normes.

Capítol V - Formació del personal aplicador

Article 21. Requisits de formació del personal aplicador de tatuatge, micropig-
mentació i pírcing

21.1 Sens perjudici del que disposa l’apartat 2 d’aquest article, les funcions d’aplicador
o aplicadora de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing només poden ser
exercides per aquelles persones que puguin acreditar, amb caràcter previ a l’inici de l’ac-
tivitat, que reuneixen un dels requisits de formació següents:

a) Disposar d’un certificat de formació expedit per un centre de formació homologa-
da en els termes de l’article 22.1 d’aquest Decret.

b) Disposar d’una formació convalidada per l’Institut d’Estudis de la Salut en els ter-
mes de l’article 23 d’aquest Decret. 

c) Disposar del certificat de formació acreditatiu d’haver superat els cursos de for-
mació homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut, d’acord amb allò que preveu
l’article 11 del Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixen les normes
sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing i acreditar que s’ha
superat el mòdul formatiu d’ampliació que es descriu a l’annex III B) d’aquest
Decret, en els termes que preveu la Disposició transitòria segona.

El certificat de formació i la resolució de convalidació han de ser vigents.
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21.2 Estan exempts de l’obligació d’acreditar els requisits de formació anteriors i poden
exercir les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing sense necessitat d’acredi-
tar cap altra formació addicional les persones que disposin d’alguna de les titulacions
següents: llicenciatura en Medicina i Cirurgia; llicenciatura en Farmàcia; llicenciatura en
Biologia; llicenciatura en Odontologia; diplomatura en Infermeria; diplomatura en
Podologia;  títol de formació professional de Tècnic/a superior en Estètica; títol de for-
mació professional de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria. La mateixa exempció es
donarà en aquelles persones que obtinguin l’acreditació de la competència en maquillat-
ge integral (imatge corporal) per òrgan competent. 

21.3 L’acreditació dels requisits de formació del personal aplicador s’ha d’efectuar en el
procediment d’autorització de l’establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing regu-
lat en el Capítol IV d’aquest Decret, aportant la documentació corresponent en l’escrit
de sol·licitud. No obstant, qualsevol modificació respecte del personal aplicador identifi-
cat en el procediment d’autorització s’ha de notificar a l’ajuntament corresponent adjun-
tant còpia de la titulació habilitant d’acord amb l’apartat anterior o del certificat de for-
mació o resolució de convalidació de la formació corresponent al personal aplicador de
nova incorporació.

Article 22. Certificat de formació

22.1 Per obtenir el certificat de formació que acredita per a l’exercici de les pràctiques de
tatuatge, micropigmentació i pírcing és necessari haver superat un programa de formació
homologat oficialment, les característiques del qual figuren a l’annex III A) d’aquest Decret.

22.2 La superació del mòdul formatiu d’ampliació que es descriu a l’annex III B) d’aquest
Decret i que s’adreça a les persones que acreditin haver superat els cursos de formació
homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut, d’acord amb allò que preveu l’article 11
del Decret 28/2001, de 23 de gener,  també dóna lloc a l’expedició d’un certificat de for-
mació que acredita per a l’exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pír-
cing.

22.3 Els certificats de formació que es regulen als apartats 1 i 2 d’aquest article tenen
una vigència de 10 anys, i estan subjectes a renovació en els termes de l’article 24 d’a-
quest Decret.

22.4 El certificat de formació s’ha d’expedir pel centre formatiu corresponent a cada
alumne o alumna que, una vegada finalitzat el curs, hagi superat la prova d’avaluació
corresponent i ha de constar, com a mínim, de les dades següents:

a) Nom i cognoms de l’alumne o alumna.
b) DNI de l’alumne o alumna o altre document identificatiu per a les persones nacio-

nals d’altres Estats.
c) Qualificació d’APTE que reconeix la superació de la prova d’avaluació final.
d) Centre docent.
e) Referència de la resolució administrativa d’autorització al curs, amb el núm. d’ex-

pedient i edició. 
f) Nom del curs i hores realitzades.
g) Dates de realització del curs. 
h) Signatura del responsable/coordinador del curs.
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Article 23. Convalidació de la formació

23.1 L’Institut d’Estudis de la Salut pot convalidar, als efectes de l’exercici de les pràcti-
ques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, activitats de formació que no hagin estat
prèviament homologades per aquest Institut, sempre que comportin haver superat uns
continguts formatius de característiques i durada equivalents a les previstes en l’annex
III a d’aquest Decret. Amb els mateixos requisits d’equivalència es poden convalidar cur-
sos autoritzats en altres comunitats autònomes.

23.2 El procediment s’inicia a instància de la persona interessada adreçada al director o
a la directora de l’Institut d’Estudis de la Salut, que és l’òrgan competent per resoldre els
expedients de convalidació, previ informe favorable de l’òrgan competent de l’Agència
de Protecció de la Salut. 

23.3 El termini per resoldre l’expedient i notificar la resolució d’atorgament o denegació
de la convalidació és de 3 mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·lici-
tud. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu
aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

23.4 La resolució de convalidació té una vigència de 10 anys, i està subjecte a renova-
ció en els termes de l’article 24 d’aquest Decret.

23.5 Els cursos de formació objecte de convalidació s’han de fer públics en la pàgina
web de l’Institut d’Estudis de la Salut.

Article 24. Renovació del certificat de formació i de la resolució de convalidació

24.1 Abans que finalitzi el període de vigència corresponent dels certificats de formació
i/o de la resolució de convalidació, que es regulen als articles 22 i 23 d’aquest Decret,
la persona titular, si pretén continuar exercint l’activitat d’aplicador o aplicadora de les
pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing transcorregut el termini de vigència,
ha de superar un mòdul d’actualització de la formació homologat oficialment, les carac-
terístiques del qual figuren a l’annex III C) d’aquest Decret.

24.2 La superació del mòdul d’actualització homologat comporta la renovació dels cer-
tificats de formació regulats a l’article 22 d’aquest Decret , i per al personal aplicador
facultat per resolució de convalidació de l’Institut d’Estudis de la Salut comporta el dret
a l’expedició d’un certificat de formació.

La renovació o l’expedició del certificat de formació, segons correspongui en cada cas,
s’ha de dur a terme pel centre de formació on l’alumne o alumna hagi realitzat el mòdul
d’actualització i hagi superat la prova d’avaluació corresponent.

En el certificat expedit s’han de fer constar, com a mínim, les dades previstes a l’article
22.4 d’aquest Decret.

Article 25. Procediment d’homologació dels cursos de formació

25.1 L’homologació de cursos de formació per a aplicadors de tatuatges, micropigmen-
tació i pírcing previstos als articles 22 i 24 d’aquest Decret correspon a l’Institut d’Estudis
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de la Salut, a instància de l’organisme o entitat organitzadora. La sol·licitud instant l’ho-
mologació adreçada al director o a la directora de l’Institut d’Estudis de la Salut s’ha d’a-
companyar d’una memòria en què han de constar les dades següents:

a) Entitat organitzadora: raó social, domicili social, CIF/NIF.
b) Persona responsable/coordinadora del curs: nom, DNI o altre document identifi-

catiu en cas de persones nacionals d’altres Estats, i titulació.
c) Objectius del curs. 
d) Programa del curs, especificant-hi les unitats didàctiques amb el corresponent

nombre d’hores i el seu contingut docent teòric i pràctic.
e) Relació de professors, amb els currículums respectius en els quals ha de constar

la seva experiència en aquests continguts didàctics, acompanyada de fotocòpia
compulsada de la titulació que els acredita per aquesta activitat, en què s’especi-
fiqui la matèria a impartir per cadascun d’ells.

f) Centre o centres on s’impartiran les classes.
g) Procediments d’avaluació dels coneixements i habilitats dels participants.
h) Model de certificat de formació.
i) Dates de realització del curs i horari. 
j) Condicions d’inscripció i nombre de places ofertes.

25.2 La persona responsable/coordinadora del curs ha de ostentar la llicenciatura en
Medicina i Cirurgia. La docència poden exercir-la aquelles persones que ostentin alguna
de les titulacions o qualificacions especificades en l’article 21.2 d’aquest Decret, així com
altres titulats universitaris o titulades universitàries de grau superior o mig, en tots els
casos sempre que els currículums formatius siguin pertinents en funció de la matèria a
impartir.

25.3 Correspon al director o la directora de l’Institut d’Estudis de la Salut resoldre els
expedients d’homologació de cursos de formació, previ informe vinculant de l’òrgan
competent de l’Agència de Protecció de la Salut. 

25.4 El termini per resoldre l’expedient i notificar la resolució d’atorgament o denegació
de l’homologació és de 3 mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·lici-
tud. Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu
aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

25.5 L’Institut d’Estudis de la Salut, sens perjudici de la responsabilitat administrativa que
pogués derivar-se, pot declarar l’ineficàcia sobrevinguda de l’homologació, amb la ins-
trucció prèvia del procediment corresponent, en cas que es comprovi l’incompliment de
les dades presentades en la sol·licitud.

25.6 Els centres que realitzen formació homologada s’han de fer públics en la pàgina
web de l’Institut d’Estudis de la Salut.

Article 26. Comunicació del personal amb certificació de formació 

El centres de formació homologada han de trametre a l’Institut d’Estudis de la Salut infor-
mació següent:
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a) Relació de l’alumnat al qual s’hagi emès certificat de formació, per primer cop o
en un procés de renovació, amb indicació de nom i cognoms, DNI o altre docu-
ment identificatiu per a les persones nacionals d’altres Estats, adreça i telèfon.

b) Data i edició del curs. 

Capítol VI - Registres

Article 27. Creació del Registre de personal aplicador de les pràctiques de
tatuatge, micropigmentació i pírcing i del Registre de centres de formació
homologada

27.1 Es crea el Registre de personal aplicador de les pràctiques de tatuatge, micropig-
mentació i pírcing en el qual s’inscriuran les persones habilitades per a l’aplicació de les
pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing d’acord amb el capítol V d’aquest
Decret. 

27.2 Es crea el Registre de centres de formació homologada en el qual s’inscriuran els
centres organitzadors de cursos de formació homologada per a aplicadors de tatuatge,
micropigmentació i pírcing.

27.3 Per ordre la persona titular del Departament de Salut es regularà l’estructura dels
registres creats en aquest article.  

Article 28. Cancel·lació d’inscripcions registrals

28.1 La declaració de caducitat del certificat de formació i/o de la resolució de convali-
dació d’un aplicador o una aplicadora de pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pír-
cing per part de l’Institut d’Estudis de la Salut comporta la cancel·lació de la inscripció
registral corresponent. Així mateix, la inscripció s’ha de cancel·lar en el cas de cessa-
ment de l’activitat per decisió de la persona interessada comunicada a l’esmentat
Institut. 

28.2 La declaració d’ineficàcia sobrevinguda de l’homologació de la totalitat dels cursos
de formació organitzats per un centre per part de l’Institut d’Estudis de la Salut compor-
ta la cancel·lació de la inscripció registral corresponent. Així mateix, la inscripció s’ha de
cancel·lar en el cas de cessament de l’activitat de formació per decisió del titular del cen-
tre comunicada a l’esmentat Institut. 

Capítol VII - Règim sancionador

Article 29. infraccions i sancions

El règim sancionador aplicable a les prescripcions d’aquest Decret és l’establert al Títol
VI de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut.

De conformitat amb l’apartat anterior es tipifiquen com a infraccions sanitàries les
següents:
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a) Infraccions lleus

Són infraccions lleus l’incompliment de les prescripcions d’aquest Decret que no
rebin la qualificació d’infraccions greus o molt greus als apartats b) i c) d’aquest arti-
cle i sempre que aquests incompliments no tinguin repercussió directa per a la salut
pública ni hagi causat danys en la salut de les persones.

b) Infraccions greus

b.1. Es consideren infraccions de l’article 47.d) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut:

b.1.1. La realització d’activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing per part
de persones que no estiguin facultades per a l’exercici d’aquestes activitats, d’a-
cord amb el capítol V d’aquest Decret. 

b.1.2. La realització de les pràctiques que es regulen en aquest Decret sense
haver proporcionat a l’usuari la informació que estableix l’article 5.2.

b.1.3. La realització de les pràctiques que es regulen en aquest Decret sense
haver tramitat prèviament el consentiment informat previst a l’article 6.1. o sense
haver sol·licitat a l’usuari del servei un document d’identificació que permeti veri-
ficar el compliment del requisit establerts a l’article 6.2 d’aquest Decret.

b.1.4. L’incompliment de les prescripcions establertes a l’article 8, apartats 3,4,5
i 8 d’aquest Decret.

b.1.5. La utilització de materials de subjecció que incompleixin l’establert en l’ar-
ticle 10.1 d’aquest Decret.

b.1.6. La utilització de tintes i pigments que incompleixin l’establert en l’article
10.2 d’aquest Decret. 

b.1.7. La utilització d’aparells i instrumental que incompleixin la reglamentació
que els hi és d’aplicació, d’acord amb l’article 10.4 d’aquest Decret.

b.1.8. L’incompliment de les prescripcions establertes en l’article 9, apartats
2,3,4,5,6 i 7 relatives als estris i materials utilitzats en les activitats de tatuatge,
micropigmentació i pírcing i de l’article 13 d’aquest Decret, relatiu a la gestió dels
residus sanitaris generats.

b.1.9. La realització, en els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing,
de pràctiques pròpies exclusivament de centres i serveis sanitaris, contràriament
a la prohibició establerta en l’article 2.2 d’aquest Decret. 

b.1.10.  La no conservació dels documents de consentiment informat i dels regis-
tres previstos a l’article 10.3 d’aquest Decret en els terminis establerts.

b.1.11. L’incompliment de qualsevol de les prescripcions considerades lleus,
quan aquest incompliment hagi posat en greu risc la salut pública o hagi causat
danys en la salut de les persones.
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b.2. Es consideren infraccions de l’article 47.n) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut

b.2.1. L’incompliment de les mesures d’autocontrol establertes en l’article 12 d’a-
quest Decret.

b.2.2. L’incompliment de les normes d’higiene i protecció personal establertes a
l’article 11, apartats 1,2,3 i 8 d’aquest Decret. 

b.3. Es considera infracció de l’article 47.h) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut,
l’incompliment dels manaments dimanants de les mesures cautelars adoptades d’a-
cord amb l’article 51 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut. 

b.4. Es considera infracció de l’article 47.f) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut,
l’incompliment de la prescripció establerta a l’article 19 d’aquest Decret, relatiu a difi-
cultar o impedir la tasca d’inspecció, ja sigui per acció o per omissió.

b.5. La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en el període de 2 anys ante-
riors a la data de comissió de la infracció.

c) Infraccions molt greus

c.1. Es consideren infraccions de l’article 47.d) de la Llei 7/2003, de protecció de la
salut:

c.1.1. La reutilització de estris i materials que entrin en contacte amb les perso-
nes, la utilització de material d’un so, ús reestirilitzat, la utilització de materials i
estris que no siguin estèrils o la utilització d’estris que no sent d’un sol ús no per-
metin la esterilització o desinfecció amb els mètodes establerts a l’annex II d’a-
quest Decret.

c.1.2. La realització de pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing de
manera ambulant, contràriament a la prohibició establerta en l’article 4.2 d’a-
quest Decret i realitzar aquestes pràctiques en establiments no habituals sense el
permís degut, contràriament a l’establert en l’article 4.2 d’aquest Decret.

c.1.3. L’incompliment de qualsevol prescripció de les considerades lleus o greus,
quan aquest incompliment hagi posat en greu risc la salut pública o hagi causat
danys greus o molt greus en la salut de les persones.

c.2. Es considera infracció de l’article 47.e) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut,
la realització de pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing en establiments
sense que disposin d’autorització municipal.

c.3. Es considera infracció de l’article 47.n) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut
l’incompliment de la prescripció establerta a l’article 11.4. d’aquest Decret, relatiu a
les mesures d’higiene i protecció del personal aplicador de tatuatges, micropigmen-
tacions i pírcings, quan aquest pateix lesions amb ferides.
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c.4. La reincidència en la comissió d’infraccions greus en el període de 5 anys ante-
riors a la data de comissió de la infracció.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Els centres de tatuatge i/o pírcing que estiguin autoritzats a l’empara del
Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables
als establiments de tatuatge i/o pírcing, disposen d’un termini de sis mesos comptador
des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, per renovar l’autorització municipal d’acord
amb les prescripcions que s’hi contenen.

Segona. El personal aplicador que disposi del certificat de formació d’acord amb les
prescripcions de l’article 11 del Decret 28/2001, de 23 de gener, disposa d’un termini
d’un any comptador des de l’entrada en vigor d’aquest Decret per superar el mòdul
d’ampliació que es descriu a l’apartat B de l’Annex III.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquest Decret deroga el Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixen les nor-
mes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing. Així mateix, es deixen
sense efecte la Resolució SSS/1886/2002, de 7 de març, per la qual s’eximeixen deter-
minades titulacions professionals de la realització dels cursos de formació per a aplica-
dors de tatuatges i/o pírcings que preveu el Decret 28/2001, de 23 de gener, i la
Resolució SSS/709/2004, de 3 de març, per la qual s’eximeixen els tècnics/tècniques
superiors en estètica de la realització dels cursos de formació per a aplicadors de tatuat-
ges i/o pírcings que preveu el Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixen les
normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing.

DISPOSICIÓ FINAL

Els ajuntaments poden dictar reglaments i/o ordenances, en exercici de la normativa
vigent en matèria de règim local, per regular les competències que els atribueix aquest
Decret.
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ANNEX I

Model de consentiment informat

El document imprès de consentiment informat haurà de contenir, almenys, la següent
informació:

a) Dades identificatives dels establiments i del aplicador.

b)Dades identificatives i edat de l’usuari i en el seu cas, del representant legal.

c) La pràctica a realitzar.

d)Les indicacions i contraindicacions a aquest tipus de pràctica.

e) Riscos sanitaris i complicacions associats a aquest tipus de pràctiques.

f) Les cures necessàries per a la cicatrització.

g) La indicació de consultar al metge en cas que l’usuari pateixi malalties o si es pro-
dueixen complicacions posteriors.

h) Data, signatura i DNI de l’usuari o representat legal.
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ANNEX II

Mètodes d’esterilització, desinfecció i neteja

Com requisit bàsic, abans de qualsevol actuació sobre la pell, es procedirà a la seva anti-
sèpsia amb clorhexidina i/o providona iodada. Tot el material que hagi de ser esterilitzat
o desinfectat haurà de rentar-se prèviament amb aigua i detergent de forma minuciosa i
assecar-se després completament.

a) Mètodes d’esterilització

Els utensilis i materials que travessen o penetren la pell, les mucoses ii altres teixits
i que no siguin d’un sol ús, així com els aparells i maquinària que s’utilitzen en
aquestes practiques hauran de ser estèrils i s’han de reesterilitzar després de la
seva utilització, mantenint aquesta condició fins al seu pròxim ús.

Per a l’esterilització podrà utilitzar-se qualsevol dels procediments següents, tenint
en compte les condicions d’ús recomanades pel fabricant:

• Esterilització per vapor (autoclau) a 121º durant 20 min i a 1 atmosfera de
pressió o 135º durant 5 min a 2 atmosferes de pressió.

b)Mètodes de desinfecció

Els aparells, utensilis i materials utilitzats en aquestes pràctiques que no poden ser
sotmesos a una esterilització, hauran de ser sotmesos a desinfecció d’alt nivell
amb: 

glutaraldehid al 2%, 

ortho phthaldehid al 0,5%,

peroxid d’hidrogen al 6%,

El temps de contacte del material immers en la solució desinfectant serà el reco-
manat pel fabricant del producte i que variarà entre 15 a 30 min.
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ANNEX III

Apartat A

Característiques del programa de formació

Durada: 35 hores, incloent les pràctiques i l’avaluació

Contingut bàsic:

1. Conceptes anatòmics i fisiologia bàsica de la pell i les mucoses (2 h.)

2. Microbiologia bàsica (2 h.)

3. Malalties de transmissió hemàtica i cutània-mucosa (2 h.)

4. Conceptes d’asèpsia, desinfecció i esterilització (3 h.)

Mètodes de desinfecció i d’esterilització.

5. Prevenció i protecció del personal (2 h.) 

- recomanacions generals

- rentat de mans

- protecció de ferides i lesions de la pell

- vacunes

- seguretat en el treball

6. Locals i instal·lacions  (1.30 h.)

- Condicions higiénico-sanitàries 

- Instal·lacions i productes necessaris 

- Neteja i desinfecció dels locals

7. Utensilis i material d’ús (2.30 h.)

- per tècniques de pírcing

- per tècniques de tatuatge i micropigmentació

8. Mesures preventives (2 h.)

- Cures pre i post-aplicacions 

- Indicacions i contraindicacions

9. Informació als usuaris (2 h.)

10. Residus: Concepte, tipologia i gestió (1 h.)

11. Règim de responsabilitat civil: Nocions bàsiques (1 h.)

12. Marc legal: Normativa d’aplicació dels establiments de tatuatge, pírcing i micro-
pigmentació (2 h.)

28 - Dictamen



13. Assistència sanitària immediata: (3 h.)

- nocions bàsiques 

- activació del sistema d’emergències de Catalunya

14. Pràctiques: (8 h.)

- higiene dels utensilis

- pràctiques higièniques d’aplicació 

- habilitats comunicatives per a la informació de l’usuari

- pràctiques d’assistència sanitària immediata

15. Avaluació objectiva individual (1 h.)
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ANNEX III

Apartat B

Característiques del mòdul d’ampliació

Durada: 10 hores, incloent les pràctiques i l’avaluació

Contingut bàsic:

1. Mesures preventives (2 h.)

- Cures pre i post-aplicacions 

- Indicacions i contraindicacions

2. Informació als usuaris (1 h.)

3. Règim de responsabilitat civil: Nocions bàsiques (1 h.)

4. Marc legal: Normativa d’aplicació dels establiments de tatuatge/pírcing i micro-
pigmentació (1 h.) 

5. Assistència sanitària immediata: (2 h.)

- nocions bàsiques 

- activació del sistema d’emergències de Catalunya

6. Pràctiques: (2 h.)

- Habilitats comunicatives per a la informació a l’usuari 

- Pràctiques d’assistència sanitària immediata

7. Avaluació objectiva individual (1 h.)
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ANNEX III

Apartat C

Característiques del mòdul d’actualització

Durada: 10 hores, incloent les pràctiques i l’avaluació

Contingut bàsic:

1. Innovacions en les tècniques d’aplicació.

2. Innovacions en matèria de seguretat i prevenció de riscos.

3. Innovacions legals. 

4. Avaluació objectiva individual.

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Dictamen 16·2007
sobre l’Avantprojecte de llei reguladora del sistema
d’acreditació de les entitats col·laboradores de
l’Administració de la Generalitat en matèria de medi
ambient i habitatge.
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DICTAMEN 16/2007 sobre l’Avantprojecte de llei reguladora
del sistema d’acreditació de les entitats col·laboradores de
l’Administració de la Generalitat en matèria de medi
ambient i habitatge.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i per la Llei 7/2005, de
8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del
dia 26 de novembre del 2007 aprova el següent:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTS

En data 5 de novembre va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya un escrit tramès pel conseller de Medi Ambient i Habitatge en el qual sol·lici-
tava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de
l’Avantprojecte de llei reguladora del sistema d’acreditació de les entitats col·laborado-
res de l’Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge.

La Comissió de treball de Medi Ambient i Desenvolupament territorial es va reunir el dia
20 de novembre i va elaborar la proposta de dictamen. 

II. CONTINGUT

L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul que exposa els antecedents i la justificació.
Així mateix, se n’exposa el marc competencial i l’estructura. 

L’Avantprojecte consta de quaranta-sis articles, distribuïts en set capítols, cinc disposi-
cions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres dispo-
sicions finals. Així mateix, formen part de l’Avantprojecte quatre annexos. 

El capítol I, que agrupa els articles 1 a 7, sota el títol “Disposicions de caràcter general”,
regula l’objecte i finalitats del sistema d’acreditació, les classes i tipus d’entitats
col·laboradores i els seus drets i obligacions. En aquest capítol es crea un registre
públic i es regulen una sèrie de definicions sobre els termes utilitzats a la Llei. 

El capítol II agrupa els articles 8 i 9 i regula el Comitè d’Acreditació i les comissions
tècniques que han d’assistir-lo.

El capítol III, articles 10 a 13, regula els requisits de les entitats col·laboradores de
l’Administració acreditades en matèria de medi ambient i habitatge.

El capítol IV, articles 14 a 25, regula el procediment d’acreditació i el règim de funcio-
nament de les entitats acreditades així com els elements bàsics de les taxes que merita
el procés d’acreditació.



El capítol V, articles 26 a 36, estableix el règim específic per a l’acreditació de les
entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient.

El capítol VI, article 37, estableix el règim específic per a l’acreditació de les enti-
tats col·laboradores de l’Administració en matèria d’habitatge.

El capítol VII, articles 38 a 46, regula el règim sancionador aplicable a les entitats
col·laboradores. En aquest capítol es tipifiquen les infraccions, es regulen les sancions
aplicables i els òrgans competents per a imposar-les. D’altra banda es regulen els crite-
ris de graduació de les sancions, el principi d’equiparació al benefici, les mesures cau-
telars, les persones responsables i el principi d’afectació. 

La disposició addicional primera conté previsions per al cas que es desenvolupi una Llei
aplicable a totes les entitats col·laboradores de l’Administració. La disposició
addicional segona modifica la Llei de taxes i preus públics de Catalunya i estableix les
taxes per a la prestació dels serveis d’acreditació. La disposició addicional quarta conté
el mandat d’impulsar la via telemàtica per al desenvolupament dels procediments
previstos per l’Avantprojecte de llei. La disposició addicional cinquena exposa que el
Govern vetlla pel reconeixement comunitari i estatal del departament competent en
matèria d’acreditació. La disposició addicional sisena considera que l’acreditació de les
entitats col·laboradores és un requisit per a la contractació per la Generalitat de serveis
inclosos en l’àmbit de l’acreditació.

La disposició transitòria primera regula el manteniment temporal de l’acreditació de
les entitats col·laboradores existents per tal de garantir la prestació dels serveis fins que
siguin operatives les noves entitats acreditades. La disposició transitòria segona esta-
bleix la normativa aplicable a l’acreditació dels verificadors d’informes d’emissió de
gasos amb efecte hivernacle mentre no es faci el desenvolupament reglamentari de
l’Avantprojecte de llei. 

La disposició derogatòria enumera les normes que s’han de considerar expressament
derogades.

La disposició final primera faculta el Govern per desplegar l’Avantprojecte de llei. La
disposició final segona fa referència a les normes tècniques citades per la Llei. La dispo-
sició final tercera estableix l’entrada en vigor de l’Avantprojecte de llei. 

La Llei conté quatre annexos. L’Annex I regula els requisits generals que han de complir
les entitats col·laboradores en matèria de medi ambient i habitatge. L’Annex II enumera
els reglaments i normes de referència que regeixen per a l’acreditació dels diferents tipus
d’entitats col·laboradores. L’Annex III enumera les normes de referència que regeixen per
a l’acreditació de les entitats col·laboradores específiques de la Generalitat en matèria de
medi ambient i habitatge. L’Annex IV fa referència a les normes aplicables als organis-
mes d’acreditació.

III. OBSERVACIONS GENERALS

Primera. El CTESC valora positivament que es reguli el sistema d’acreditació de les enti-
tats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i
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habitatge, ja que fins ara aquest sistema estava regulat per un Reglament de caràcter
provisional vigent des de 1999.

Per altra banda, aquest Consell vol destacar que la voluntat de l’avantprojecte de llei per
englobar diversos textos legislatius de forma que l’aplicació final de les diferents dispo-
sicions recollides, en els decrets i ordres que queden derogats, siguin de més fàcil apli-
cació. 

Segona. El present Avantprojecte de llei es basa en la Llei 3/1998 d’intervenció integral
de l’Administració ambiental com a normativa que instaura les entitats ambientals de
control. Davant la previsible modificació o substitució d’aquesta Llei, el CTESC mostra la
seva preocupació sobre la possible afectació a la regulació del sistema d’acreditació de
les entitats col·laboradores, objectiu d’aquest Avantprojecte de llei. 

Tercera. El CTESC considera positiu que es marquin com a drets i obligacions de les
entitats col·laboradores de l’Administració ajustar-se als terminis legalment establerts per
a la realització dels controls o actuacions i l’emissió dels corresponents certificats, actes
o informes. A causa de la problemàtica generada per l’aplicació de la Llei 3/1998 s’han
originat molts retards a l’hora de realitzar i lliurar la documentació mencionada anterior-
ment. Per tant, aquest punt obligarà les entitats col·laboradores a invertir en personal i
mitjans necessaris per complir els terminis fixats.

Quarta. El CTESC valora positivament la inclusió de l’obligació de les entitats col·labo-
radores de “difondre la informació ambiental d’acord amb el que preveu la Llei 27/2006,
de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de la participació
pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, que incorpora les directives
2003/4/CE i 2003/35/CE.” Així doncs, sense perjudici de l’obligació de “Mantenir la con-
fidencialitat sobre la informació obtinguda en llurs actuacions com a entitats col·labora-
dores de l’Administració”, les mencionades entitats hauran de treballar transparentment
i oferir la informació ambiental quan aquesta es pugui difondre. 

Cinquena. El CTESC considera positiu que, amb l’objectiu de perseguir la paritat de
gènere, el Comitè d’Acreditació assoleixi una participació mínima del 50% de dones.

Sisena. Per altra banda, el CTESC també valora positivament establir que “el funciona-
ment de les entitats es basa en els principis de lliure concurrència. Resta prohibida qual-
sevol pràctica que els restringeixi”. Això ha de permetre corregir situacions de monopoli
que en el passat havia regit l’acreditació de certes entitats en sectors de control de l’am-
bient atmosfèric, fet que dificultava la competitivitat del sector i la qualitat del servei. 

Setena. El CTESC constata que l’Avantprojecte de llei, possiblement en atenció a l’es-
tructura organitzativa de l’Administració de la Generalitat, regula de forma conjunta les
entitats col·laboradores en matèria de medi ambient i habitatge. Aquesta opció, en el cas
d’una eventual reestructuració de l’Administració de la Generalitat en virtut de la qual
habitatge i medi ambient no depenguessin d’una mateixa Conselleria, podria generar
confusió a l’hora de determinar l’òrgan competent.  

Vuitena. El CTESC constata que l’Avantprojecte de llei, tot i esmentar en diversos arti-
cles l’òrgan competent en matèria d’acreditació, no concreta en cap article quin és
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aquest òrgan competent. En conseqüència, el CTESC recomana que s’especifiqui quin
és l’òrgan competent en matèria d’acreditació. 

Novena. El CTESC considera que al preàmbul de l’Avantprojecte de llei que es dictami-
na hauria de fer-se esment al present dictamen, atès que aquest és preceptiu d’acord
amb l’article 2.1 a) primer de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya. 

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT

1. L’apartat a) de l’article 2 de l’Avantprojecte assenyala com una de les finalitats d’a-
questa Llei la de “permetre que s’acreditin…”. El CTESC considera que la funció de “per-
metre” té un contingut molt passiu, cosa que la fa poc idònia pel fet de considerar-se
una de les finalitats de la Llei. Amb la finalitat de donar un contingut més actiu i compro-
mès a les finalitats de la Llei i d’emfatitzar la voluntat de donar l’acreditació a totes les
empreses que la mereixin, el CTESC proposa canviar l’expressió “permetre” de l’apartat
a) d’aquest article per la de “garantir”. 

2. L’art. 2 b) estableix com una de les finalitats de l’Avantprojecte: “disposar d’un nom-
bre suficient d’entitats per a portar a terme les funcions que la normativa encomana a
entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge”.
Malgrat aquesta previsió, hi ha un problema no resolt per la Llei: la situació produïda en
cas que, respecte d’una activitat concreta susceptible de ser sotmesa a control per una
entitat de col·laboració, no hi hagi cap empresa que hagi sol·licitat la corresponent acre-
ditació. 

Davant d’aquesta possible eventualitat hem d’entendre que l’existència suficient d’enti-
tats col·laboradores per atendre totes les funcions de control ambiental, arreu del terri-
tori de Catalunya, o de mecanismes supletoris que puguin substituir-les, constitueix un
imperatiu, atesa la transcendència pública d’aquestes funcions. Per tant, caldria emfatit-
zar la universalitat del servei que presten aquestes entitats arreu de Catalunya, així com
també preveure mecanismes concrets d’intervenció per si es dóna el cas que en un
determinat àmbit no s’hagi acreditat cap entitat col·laboradora. Per la qual cosa es pro-
posa la següent redacció a l’apartat b) de l’article 2 de l’Avantprojecte: “Disposar d’un
nombre suficient d’entitats per tal de poder garantir que es duran a terme, arreu de
Catalunya, totes les funcions que la legislació encomana a les entitats col·laboradores de
l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge”. 

A més, aquest plantejament s’hauria de reforçar i concretar amb la previsió de mecanis-
mes concrets d’intervenció per part de l’Administració, davant de casos de manca d’en-
titats acreditades per dur a terme una determinada funció de control o verificació. 

3. El CTESC considera que s’hauria de tenir en compte la futura nova Llei que substituirà
la Llei 3/1998. Per tant, en l’article 5.2.a) l’articulat hauria de quedar redactat així: “A) Les
actuacions derivades de l’aplicació de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental o, si s’escau, de la legislació vigent en aquest àmbit.”

4. El CTESC considera que la redacció de l’article 9.1.c) de l’Avantprojecte de llei és con-
fusa i recomana que s’aclareixi i que cada grup de vocals en representació de les enti-



tats que s’hi esmenten passin a un apartat. En conseqüència, proposa afegir tres lletres
a l’article 9.1 (per als vocals en representació de les entitats de dret públic; per als vocals
en representació dels ens locals i per als vocals en representació de les entitats col·labo-
radores acreditades). 

5. El CTESC proposa, en relació amb l’article 10 de l’Avantprojecte de llei,  eliminar des
d’”administratius” fins a “equipaments” per fer més clara la redacció. Subsidiàriament,
recomana que s’enumerin els que consten a l’Annex I i per tant eliminar la referència a
“d’actuació” i afegir “de prevenció de riscos laborals”. 

6. El CTESC proposa que la referència a la responsabilitat de les entitats col·laborado-
res de l’article 12.1 hauria de ser objecte d’un apartat diferenciat dins d’aquest article. 

7. El CTESC considera que a l’article 13 de l’Avantprojecte de llei s’ha d’unificar la refe-
rència a les entitats col·laboradores de l’Administració, atès que als tres primers apartats
no s’afegeix la menció a medi ambient i habitatge, que sí que consta a l’apartat quatre
i, en general, a la resta de l’articulat. 

8. El CTESC no comparteix la redacció de l’article 13.4 referent a la resolució i notifica-
ció de reclamacions vers una entitat col·laboradora. El CTESC considera que en aquest
cas el silenci administratiu no pot tenir com a efecte la desestimació de la reclamació i,
per tant, considera que s’hauria de suprimir de l’articulat l’expressió “la manca de reso-
lució en el termini establert comporta la desestimació de la reclamació”.

9. El CTESC considera que a l’article 14 de l’Avantprojecte de llei també s’haurien de
distingir com a fases del procediment d’acreditació la proposta de resolució, la resolució
i la inscripció al Registre. 

10. El CTESC considera que a l’article 15.d de l’Avantprojecte de llei s’ha d’especificar
que la còpia dels contractes ha de ser una còpia bàsica d’acord amb la normativa labo-
ral vigent. 

11. El CTESC considera que a l’article 16 de l’Avantprojecte de llei s’hauria d’especificar
quin és l’òrgan competent en matèria d’acreditació. 

12. En relació amb l’article 19.4 de l’Avantprojecte de llei, el CTESC considera que cal
exigir a l’Administració una resolució expressa perquè en cas contrari es genera insegu-
retat jurídica. En conseqüència, el CTESC proposa que l’efecte del silenci administratiu
que es preveu en aquest article sigui positiu.

13. El CTESC considera que la redacció de l’article 22 de l’Avantprojecte de llei és con-
fusa i recomana que s’aclareixi. 

14. El CTESC considera que l’article 23.1 (lletres c, d i e) podria ser contradictori amb
l’article 39.1 (lletres a i b) de l’Avantprojecte de llei. En conseqüència, proposa que a l’ar-
ticle 23.1 se substitueixi “es produeix” per “es pot produir” i, d’altra banda, que les lle-
tres c), d) i e) de l’article 23.1 de l’Avantprojecte de llei se substitueixin per una sola lle-
tra que prevegi amb caràcter general la retirada de l’acreditació com a sanció i remeti al
capítol que regula el règim sancionador.  
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15. El CTESC considera que s’hauria de tenir en compte la futura nova Llei que substi-
tuirà la Llei 3/1998. Per tant, en l’article 26. A) l’articulat hauria de quedar així: “A) Les
actuacions derivades de l’aplicació de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental o, si s’escau, de la legislació vigent en aquest àmbit.”

16. Pel que fa a l’article 26.H) de l’Avantprojecte de llei, el CTESC considera que en
aquest sector el tipus d’entitats col·laboradores no només haurien de ser entitats de
control analític, atès que en el sector residus també seria recomanable que actuessin
altres tipus com les entitats de control (aquelles que poden fer comprovacions in situ). 

17. El CTESC considera que s’hauria de tenir en compte la futura nova Llei que substi-
tuirà la Llei 3/1998 i, en conseqüència, proposa que la següent redacció per l’article
27.3: “Les funcions d’aquestes entitats ambientals de control són: Control inicial i con-
trol periòdic de les activitats dels Annexos I i II i la certificació tècnica i periòdica de les
activitats de l’Annex III, de la Llei 3/1998; sempre que aquests annexos no siguin modi-
ficats per posterior normativa. En aquest cas, s’adaptaran els controls i les certificacions
a les especificacions de cada annex.”

18. El CTESC recomana que a l’article 37 de l’Avantprojecte de llei se substitueixi les sigles
“LOE” per la denominació completa de la Llei 38/1999, d’ordenació de l’edificació.

19. El CTESC considera que, en cas de produir-se una eventual reorganització adminis-
trativa per la qual medi ambient i habitatge no constituïssin competència d’una única
conselleria, l’article 41.b de l’Avantprojecte de llei no seria aplicable a les infraccions
comeses per entitats col·laboradores en matèria d’habitatge. Malgrat l’Observació gene-
ral setena, subsidiàriament, el CTESC proposa afegir “i habitatge” a continuació de “medi
ambient”. 

20. Pel que fa a l’article 42.1.b de l’Avantprojecte de llei, el CTESC considera que s’hau-
ria de concretar la referència genèrica a “les empreses”, especificant que es refereix a les
que han contractat l’entitat col·laboradora de l’Administració per a la realització d’una (o
més d’una) actuació.

21. A l’article 42.1.d) i a l’article 44 de l’Avantprojecte de llei es constata l’ús de l’expres-
sió “títol” en la participació de la comissió d’un fet infractor. Per garantir una millor com-
prensió de la norma, el CTESC considera que seria convenient que l’Avantprojecte de llei
especifiqués els diferents títols pels quals es pot participar en la comissió d’un fet infrac-
tor.

22. El CTESC considera que les previsions que conté l’apartat segon de la disposició
addicional primera de l’Avantprojecte de llei són eliminables, atès que haurien d’estar
previstes en la futura llei a què fa referència la citada disposició, és a dir, la llei que regu-
larà globalment el sistema d’acreditació de les entitats col·laboradores de la Generalitat
de Catalunya.

23. El CTESC recomana que a la disposició addicional quarta de l’Avantprojecte de llei
s’especifiqui el subjecte al qual va dirigit el mandat que formula. 



24. El CTESC considera que la disposició addicional cinquena no és clara i recomana
que s’aclareixi.

25. El CTESC considera que la disposició addicional sisena de l’Avantprojecte de llei és
redundant, atès que l’objecte de l’Avantprojecte de llei és establir el règim jurídic de les
entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge, regu-
lar el seu procediment d’acreditació i seguiment i habilitar-les a dur a terme en determi-
nats sectors de l’Administració.

26. El CTESC considera que la disposició final primera de l’Avantprojecte de llei hauria
de precisar un termini per al desenvolupament reglamentari.

27. El CTESC considera que en el punt 1.6 de l’Annex I, on es descriuen els requisits de
qualitat que han de tenir les entitats col·laboradores per acreditar-se, s’hauria d’afegir el
següent punt: “E) Disposar del sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals
(EMAS) degudament certificat per una altra Entitat Col·laboradora quan les actuacions
es dirigeixin a la verificació de sistemes de gestió ambiental.”

28. El CTESC considera que en el punt 1.6 de l’Annex I, on es descriuen els requisits de
prevenció de riscos que han de tenir les entitats col·laboradores per acreditar-se, hauria
d’incloure’s al punt 1.7. 

29. El CTESC considera que en el punt de l’Annex I on es descriuen els requisits de pre-
venció de riscos que han de tenir les entitats col·laboradores per acreditar-se s’hauria de
refer totalment. La redacció de l’Avantprojecte és feble en relació amb el tractament de
la normativa laboral. D’altra banda, els treballadors de les entitats col·laboradores, espe-
cialment els que es dediquen a realitzar mostrejos d’emissions a l’atmosfera, han de tre-
ballar sovint en condicions extremes (per exemple, treballs a gran alçada o contacte amb
productes perillosos). El CTESC proposa el següent text: “Desenvolupar una política de
prevenció dels riscos laborals de conformitat amb la legislació vigent en la matèria i dis-
posar de la documentació que així ho acrediti. Davant la realització de visites a
instal·lacions, caldrà establir especialment la coordinació de la prevenció entre les diver-
ses empreses i/o administracions. Els tècnics hauran de rebre la formació adequada en
prevenció, fent una menció especial als riscos específics que comporten les actuacions
de control.” 

30. El CTESC proposa afegir a l’Annex III de l’Avantprojecte de Llei les normes següents:

• Decret 833/1975 de 6 de febrer. Desenvolupa la Llei 38/1972, 22 de desembre, de
protecció de l’ambient atmosfèric.

• Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21
de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. (DOGC 919 de 25/11/1987).

• Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.
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V. CONCLUSIONS

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya valora l’Avantprojecte de llei regu-
ladora del sistema d’acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració de la
Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge i sol·licita al Govern que sigui recep-
tiu a les recomanacions formulades en el present dictamen. 

Barcelona, 26 de novembre del 2007

La presidenta La secretària executiva
Mercè Sala Schnorkowski Teresita Itoiz i Cruells



AVANTPROJECTE DE LLEI reguladora del sistema d’acredi-
tació de les entitats col·laboradores de l’Administració de la
Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 3/1989 de 27 de febrer, de la intervenció integral de la
l’Administració ambiental, algunes de les funcions necessàries en l’àmbit de la gestió de
les competències de l’Administració de la Generalitat són susceptibles de ser realitzades
per entitats col·laboradores de l’Administració.

L’eficiència que s’ha d’exigir a les entitats col·laboradores s’ha de garantir mitjançant l’a-
plicació d’un sistema d’acreditació que permeti comprovar que les entitats compleixen
els requisits i condicions que regeixen l’acreditació d’entitats col·laboradores a nivell de
la Unió Europea i que disposen de recursos suficients i idonis per realitzar les funcions
per a les quals obtenen l’acreditació. Igualment el sistema d’acreditació ha d’establir el
procediment d’acreditació que asseguri el lliure accés a totes les empreses que complei-
xin els requisits exigits, el règim de funcionament de les entitats i els mecanismes de
supervisió, control, intervenció tècnica i, eventualment, correcció de la seva actuació.

Amb el Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Reglament provisional regu-
lador de les entitats ambientals de control, es va dotar les entitats col·laboradores de
l’Administració en les matèries objecte de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció
integral de l’Administració ambiental, d’una regulació de caràcter provisional fins que s’a-
provés una llei del Parlament de Catalunya que fixés el seu sistema d’acreditació, tal com
determinava la disposició final cinquena de la Llei 3/1998. D’acord amb això, la present
Llei regula el règim jurídic de les esmentades entitats amb la voluntat d’ampliar el seu
àmbit incorporant en un mateix text normatiu tot el conjunt d’actuacions tant en matèria
de medi ambient com en matèria d’habitatge que són susceptibles de poder ser enco-
manades a entitats col·laboradores. Aquesta llei constitueix un primer pas en el determi-
ni de regular amb caràcter global el conjunt de les entitats col·laboradores de
l’Administració de la Generalitat, pel que fa a aquelles actuacions que duen a terme els
seus diferents departaments i ens, que siguin idònies per ser encomanades a les esmen-
tades entitats. 

La necessitat de regular el règim jurídic de les entitats col·laboradores en matèria de
medi ambient, requerida per diferents resolucions del Parlament de Catalunya, així com
l’obligació d’afrontar de forma immediata els nous requeriments derivats de les normati-
ves europees d’acreditació en matèria d’emissions de gasos defecte hivernacle, norma-
tiva de sorolls i verificadors del sistema de gestió ambiental (Reglament EMAS), justifica
l’aprovació de la present Llei, sense perjudici que aquesta regulació es pugui comple-
mentar en el futur amb una llei que reguli, de forma global, el sistema d’acreditació del
conjunt de les entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat.

D’altra banda, d’acord amb els articles 137 i 144 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat de
Catalunya, respectivament, la competència exclusiva en matèria d’habitatge i la compe-
tència compartida en matèria de medi ambient així com la competència per a l’establi-
ment de normes addicionals de protecció en matèria de: residus; contaminació del sòl i
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subsòl; abocaments al medi; ambient atmosfèric; emissió de gasos amb efecte d’hiver-
nacle; recursos naturals; biodiversitat; espais naturals; així com la promoció i les qualifi-
cacions i relatives a productes, activitats, instal·lacions etc. respectuosos amb el medi.

Atenent al exposat, aquesta Llei materialitza el desenvolupament estatutari de l’exercici de
les competències que de forma exclusiva en matèria d’habitatge i compartida en matèria
de medi ambient, regula l’article 137 i 144 respectivament de la Llei orgànica 6/2006, de
19 de juliol i estableix el sistema que ha de regir l’acreditació de les entitats col·laborado-
res de l’Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge. 

Així, el seu Capítol I fixa les disposicions generals que regeixen el sistema d’acreditació.

El Capítol II regula el Comitè d’Acreditació.

El Capítol III regula els requisits de les entitats col·laboradores de l’Administració acredita-
des en matèria de medi ambient i habitatge.

El Capítol IV regula el procediment d’acreditació i el règim de funcionament de les entitats
acreditades així com els elements bàsics de les taxes que merita el procés d’acreditació.

El Capítol V estableix el règim específic per a l’acreditació de les entitats col·laboradores
de l’Administració en matèria de medi ambient.

Es duu a terme una regulació detallada de les entitats ambientals de control instaurades
per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental
i que, en compliment del que s’estableix en la seva Disposició Addicional 5a., es van regu-
lar provisionalment mitjançant el Decret 170/1999, de 28 de juny.

El Capítol VI estableix el règim específic per a l’acreditació de les entitats col·laboradores
de l’Administració en matèria d’habitatge.

El Capítol VII regula el règim sancionador amb la tipificació de les infraccions, les sancions
aplicables i els òrgans competents per a imposar-les.

En les seves disposicions addicionals s’estableixen les taxes per a la prestació dels ser-
veis d’acreditació que han de finançar els costos de funcionament de l’Oficina
d’Acreditació i també s’estableix el mandat al Govern que procuri el reconeixement d’a-
questa entitat en l’àmbit internacional, de la Unió Europea i estatal.

En les disposicions transitòries es regula el manteniment temporal de l’acreditació de les
entitats col·laboradores existents per tal de garantir la prestació dels serveis fins que siguin
operatives les noves entitats acreditades segons el procediment d’aquesta nova Llei. 

La Llei es completa amb 4 annexos que recullen:

- Annex I. Els requisits generals, personals i materials que han de complir les entitats
col·laboradores, en matèria de medi ambient i habitatge.
- Annex II. Els reglaments i normes de referència que regeixen per a l’acreditació dels
diferents tipus d’entitats col·laboradores.
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- Annex III. Les normes de referència que regeixen per a l’acreditació de les entitats
col·laboradores específiques de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge.
- Annex IV. Normes aplicables als organismes d’acreditació.

Capítol I - Disposicions de caràcter general

Article 1. Objecte

Aquesta Llei té per objecte establir el règim jurídic de les entitats col·laboradores de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient i habitatge,
regular el seu procediment d’acreditació i seguiment i habilitar a aquestes entitats per dur
a terme actuacions en determinats sectors materials que la normativa vigent ha reservat
a l’Administració.

Article 2. Finalitats

El sistema d’acreditació regulat en aquesta Llei té per finalitats:
a) Permetre que s’acreditin totes les entitats que compleixen els requisits de capa-

citat, independència i imparcialitat i d’altres, que regula aquesta Llei. 
b) Disposar d’un nombre suficient d’entitats per a portar a terme les funcions que la

normativa encomana a entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de
medi ambient i habitatge.

c) Garantir que en l’aplicació del sistema d’acreditació es compleixen els requeri-
ments generals que resulten d’aquesta Llei i dels reglaments i normes que figuren
en els seus annexos i els específics que resultin de la normativa que encomana a
entitats col·laboradores l’exercici de determinades funcions.

d) Habilitar les entitats per dur a terme actuacions en determinats sectors materials
que la normativa vigent ha reservat a l’Administració.

Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 
a) Acreditació: resolució per la qual es declara l’aptitud i la capacitat d’una entitat

col·laboradora de l’Administració per a portar a terme una determinada funció
pública. 

b) Entitat col·laboradora de l’Administració acreditada: establiment tècnic especialit-
zat que ha estat degudament acreditat d’acord amb el procediment que regula
aquesta Llei per a dur a terme les actuacions i les funcions que la normativa apli-
cable per l’Administració de la Generalitat encomana a entitats col·laboradores
acreditades segons el sistema establert en aquesta Llei. 

c) Plantilla de personal d’una entitat col·laboradora de l’Administració: relació de per-
sones adscrites a un lloc de treball de l’entitat mitjançant un contracte laboral de
caràcter indefinit, o com a mínim, d’una durada no inferior al període de vigència
de l’acreditació.

d) Tècnic/a capacitat/da: tècnic/ca adscrit/ta a una entitat col·laboradora que prèvia
avaluació dels seus coneixements i experiència ha obtingut el reconeixement de la
seva aptitud per a l’exercici de determinades actuacions i/o funcions. El/La
tècnic/ca capacitat/da és el/la responsable de les actes, informes, certificacions i
dictàmens de les actuacions practicades.

e) Sector d’actuació: àmbit concret o vector dins d’una matèria, regulat per normati-
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va específica que externalitza funcions pròpies de l’Administració.
f) Camp d’actuació: àmbit específic d’actuació dins d’un tipus d’entitat que respon a

exigències de personal i/o mitjans i equipaments diferenciats.
g) Falsedat:  realitzar afirmacions i/o aportar dades que demostrablement no són cer-

tes, o presentar documents com per exemple, plànols, certificats, etc. que no res-
ponen a la realitat, així com ocultar intencionadament dades.

h) Negligència:  s’entén com a actuació negligent realitzar afirmacions o emetre actes,
informes, certificacions i/o dictàmens sense rigor, o sense la prèvia verificació, que
puguin donar lloc a una interpretació confusa i/o errònia per part de l’Administració,
així com realitzar mesures i/o analítiques amb una metodologia no correcta sense
justificació i/o utilitzar equips i/o mitjans no adequats.

i) Inexactitud: presentar documentació insuficient, o que no s’ajusti al que requereix
la normativa d’aplicació, com per exemple, la manca de plànols, d’analítiques, etc.
o la manca de comprovacions requerides per l’Administració sense justificació.

Article 4. Drets i obligacions de les entitats col·laboradores de l’Administració
en matèria de medi ambient i habitatge

4.1 Són drets de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi
ambient i habitatge:

a) Dur a terme les actuacions per a les quals han obtingut l’acreditació.
b) Utilitzar la marca i la condició d’acreditat segons els procediments d’acreditació

vigents.  
c) Ésser inscrites en el Registre d’entitats col·laboradores de l’Administració de la

Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge.

4.2 Són obligacions de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi
ambient i habitatge:

a) Informar immediatament a l’òrgan competent en matèria d’acreditació de qualse-
vol canvi o modificació que es produeixi respecte als requisits i condicions ava-
luats en el procés d’acreditació de l’entitat.

b) Dur a terme totes les actuacions, per a les quals tenen acreditació, que els siguin
encarregades formalment i expedir les actes, els informes i les certificacions que
se’n derivin amb el contingut, el format i el suport determinats per l’Administració
competent i en els terminis legalment establerts. En el cas que no hi hagi fixat un
termini regirà el de 3 mesos a comptar de la data de l’encàrrec.

c) Mantenir els expedients, la documentació, les actes i les certificacions durant un
període mínim de 10 anys.

d) Mantenir la confidencialitat sobre la informació obtinguda en llurs actuacions com
a entitats col·laboradores de l’Administració.

e) No incórrer en incompatibilitat en l’exercici de llurs funcions públiques i privades,
d’acord amb el que disposa aquesta Llei i/o en la normativa que encomana les
funcions.

f) Comunicar a l’òrgan competent en matèria d’acreditació les actuacions que rea-
litzaran com a entitat acreditada per tal que l’Administració hi pugui assistir, si
s’escau.  

g) Sotmetre’s en qualsevol moment a la intervenció i/o auditoria de l’òrgan compe-
tent en matèria d’acreditació amb col·laboració amb l’òrgan competent en la
matèria objecte d’actuació.
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h) Lliurar a l’òrgan competent en matèria d’acreditació tots els expedients, docu-
mentació, actes i certificacions de què disposi en cas de cessament definitiu de
la seva activitat com a entitat acreditada.

i) Participar en els exercicis d’intercomparació que fixi l’òrgan competent en matè-
ria d’acreditació.

j) Disposar d’una pòlissa d’assegurança o altre sistema de garantia suficient que
cobreixi les responsabilitats derivades de llur actuació i les derivades d’una possi-
ble suspensió i/o retirada de l’acreditació, d’acord amb la normativa aplicable.

k) Difondre la informació ambiental d’acord amb el que preveu la Llei 27/2006, de 18
de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de la participació
pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, que incorpora les
Directives 2003/4/CE i 2003/35/CE.

l) Qualsevol altra obligació que s’imposi en la normativa que els hi sigui d’aplicació.

Article 5. Classificació de les entitats i sectors d’actuació

5.1 Les entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en matèria de medi
ambient i habitatge regulades en aquesta Llei es classifiquen atenent als sectors mate-
rials de l’acció pública en:

a) Entitats col·laboradores en matèria de medi ambient.
b)Entitats col·laboradores en matèria d’habitatge.

5.2 Els sectors d’actuació de les entitats col·laboradores en matèria de medi ambient són:
a) Les actuacions derivades de l’aplicació de la Llei 3/1998, de la intervenció integral

de l’Administració ambiental.
b) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa per a la protecció del medi

nocturn.
c) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa de protecció contra la con-

taminació acústica.
d) Les actuacions de verificació derivades de l’aplicació de la normativa d’etiquetatge

ecològic de productes i serveis.
e) Les actuacions de verificació de sistemes de gestió ambiental.
f) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora de l’aire ambient.
g) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora del medi hídric.
h) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora dels residus.
i) Les actuacions derivades de la normativa reguladora de la contaminació del sòl.
j) Les actuacions derivades de la normativa per a la protecció i gestió del medi natural.

5.3 Els sectors d’actuació de les entitats col·laboradores en matèria d’habitatge són les
actuacions derivades de la normativa que, en general, regula l’habitatge.

Article 6. Tipus d’entitats

6.1 Les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i habitat-
ge, atenent les activitats que poden dur a terme es classifiquen en: 

a) Entitats de control:  entitats amb capacitat per a la realització d’una sèrie progra-
mada d’actuacions de comprovació in situ que tenen per finalitat posar de mani-
fest o comprovar el grau de compliment de la legislació vigent en activitats, esta-
bliments o en el medi. L’actuació de comprovació pot comportar mesuraments,
mostreigs i anàlisi.



A aquestes entitats els hi serà d’aplicació la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, i 17025,
si s’escau.

b) Entitats de verificació: entitats amb capacitat per a la comprovació mitjançant l’e-
xamen i/o l’estudi de proves objectives i/o dades, del compliment dels requisits
normativament especificats. Les activitats de verificació exclouen el mostreig i els
assaigs analítics com també la realització de mesures in situ. 

A aquestes entitats els hi serà d’aplicació el Reglament 761/2001/CE i/o la norma
UNE-EN ISO/IEC 17020.

c) Entitats de certificació: entitats amb capacitat per donar fe per escrit, per mitjans
electrònics o de forma equivalent de la conformitat d’un producte, procés o servei
degudament identificat respecte dels requisits normativament establerts.

A aquestes entitats els hi serà d’aplicació la norma UNE-EN 45012 o UNE-EN 45011.

d) Entitats d’avaluació: entitats amb capacitat per a l’emissió de dictàmens i/o infor-
mes sobre la conformitat d’un projecte tècnic en relació a una determinada norma-
tiva i/o criteris tècnics fixats per l’Administració.

A aquestes entitats els hi serà d’aplicació la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

e) Entitats de control analític: entitats amb capacitat per portar a terme assaigs ana-
lítics i que en determinats sectors poden ser acreditats per al mostreig.

A aquestes entitats els hi serà d’aplicació la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, i/o aque-
lla normativa i requisits que estableixi l’administració competent en la matèria.

f) Entitats de calibratge: entitats amb capacitat per establir una correspondència
entre unes magnituds obtingudes mitjançant aparells de mesura i unes magnituds
patró, en aparells de mesura en continu en instal·lacions.

A aquestes entitats els hi serà d’aplicació la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

6.2 La normativa que externalitza determinades funcions públiques pot definir altres tipus
d’entitats singulars.

Article 7. Registre

7.1 Es crea el Registre de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de
medi ambient i habitatge, adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental.

7.2 El registre d’entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient
i habitatge té caràcter públic.

7.3 Consten en el registre les dades identificatives de l’entitat col·laboradora, l’abast de
l’acreditació, i altres determinacions que es fixin per reglament.

7.4 Totes les dades relatives a persones inscrites en aquest Registre es recollen, compi-
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len, analitzen i presenten desagregades per sexes, de conformitat amb allò que estableix
l’Acord del Govern de 14 de març de 2006.

Capítol II - Comité d’acreditació i comissions tècniques

Article 8. Comitè d’acreditació i comissions tècniques

8.1 Es crea el Comitè d’acreditació com a òrgan col·legiat encarregat de garantir la
representació de totes les parts implicades en el procés d’acreditació.

8.2 El Comitè d’acreditació depèn del departament amb competències en matèria de
medi ambient i habitatge i és assistit tècnicament per les comissions tècniques que seran
les encarregades d’elaborar els criteris tècnics que han de complir les entitats col·labo-
radores de l’Administració regulades en aquesta Llei.

8.3 El nombre i la composició de les comissions tècniques esta en funció de les matè-
ries o camps d’actuació, i cada una d’elles comptarà amb la participació de les parts
implicades. La seva composició i funcionament es determina reglamentàriament.

Article 9. Composició i atribucions del Comitè d’acreditació

9.1 Formen el Comitè d’acreditació:
a) El president o presidenta que és el/la la titular de l’òrgan amb competència en

matèria d’acreditació del Departament amb competències en matèria de medi
ambient i habitatge. 

b) Un/una vocal representants per cada un dels departaments amb competències
en matèria de prevenció d’incendis, i indústria, respectivament. 

c) Un vocal en representació del Ministerio de Medio Ambiente, Tres vocals en repre-
sentació de les entitats de dret públic, la competència de les quals abasta les
actuacions encomanades a les entitats col·laboradores regulades en la present
Llei, quatre vocals en representació dels ens locals de Catalunya i dos vocals en
representació de les entitats col·laboradores acreditades en funció del tipus d’en-
titat a emetre proposta que es determini reglamentàriament. 

d) El/La responsable de l’Oficina d’Acreditació.
f) El/La secretari o secretària amb veu però sense vot.

9.2 Amb l’objectiu de perseguir la paritat de gènere, el Comitè d’Acreditació assoleix una
participació mínima del 50% de dones.

9.3 Les atribucions del Comitè d’acreditació són:
Emetre les propostes de resolució d’atorgament, denegació, modificació, renovació,
suspensió o retirada de l’acreditació.

Capítol III - Requisits de les entitats col·laboradores de l’administració en matè-
ria de medi ambient i habitatge

Article 10. Requisits

Poden optar a l’acreditació com a entitat col·laboradora de l’Administració en matèria de
medi ambient i habitatge les entitats públiques o privades que compleixen els requisits
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administratius, d’independència i imparcialitat, d’incompatibilitat, d’organització, d’ac-
tuació, de responsabilitat social en matèria d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes, de qualitat, de personal i de mitjans i equipaments fixats en l’Annex I, d’aques-
ta Llei, i els específics per a cada tipus d’entitat segons les normes de referència contin-
gudes a l’Annex II. 

Article 11. Manteniment dels requisits

Els requisits justificatius de l’acreditació de l’entitat s’han de mantenir al llarg de tot el
període de vigència d’aquesta. La pèrdua d’algun dels requisits inhabilita l’entitat per a
dur a terme les actuacions i/o funcions per a les quals va estar acreditada fins que es
subsani la deficiència.

Article 12. Funcionament

12.1 Les actuacions de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de
medi ambient i habitatge resten subjectes als requeriments previstos a la present Llei i a
la resta de normativa aplicable. Les entitats col·laboradores de l’Administració són res-
ponsables de llurs actuacions.

12.2 El funcionament de les entitats col·laboradors de l’Administració en matèria de medi
ambient i habitatge és supervisat i, si s’escau, inspeccionat per l’òrgan competent en
matèria d’acreditació per tal de verificar el compliment dels requisits i les condicions de
l’acreditació. 

12.3 El funcionament de les entitats es basa en els principis de lliure concurrència. Resta
prohibida qualsevol pràctica que els restringeixi.

Article 13. Reclamacions

13.1 Les entitats col·laboradores de l’Administració disposen de procediments docu-
mentats per al tractament de les reclamacions rebudes per part dels seus clients, o altres
parts afectades per les seves actuacions.

13.2 Les entitats col·laboradores de l’Administració disposen i mantenen un arxiu de
totes les reclamacions i actuacions dutes a terme al respecte, a disposició del
Departament amb competències en matèria de medi ambient i habitatge.

13.3 En el cas que la reclamació formulada per una empresa sobre una actuació portada
a terme per una entitat col·laboradora de l’Administració fos resolta desfavorablement o
no fos resolta en el termini d’un mes, l’empresa pot traslladar la reclamació a la l’adminis-
tració competent en matèria de medi ambient i habitatge en el termini màxim d’un mes.

13.4 L’administració competent en matèria de medi ambient i habitatge, amb l’audièn-
cia prèvia a l’interessat, a l’entitat col·laboradora de l’Administració i, si s’escau, a
l’Administració competent en el sector d’actuació en què està acreditada l’entitat i res-
pecte del qual s’ha formulat la reclamació, resol i notifica en el termini de tres mesos
sobre la reclamació formulada, de conformitat amb l’apartat anterior. La manca de reso-
lució en el termini establert comporta la desestimació de la reclamació.
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Capítol IV - Procediment d’acreditació

Article 14. Fases del procediment d’acreditació

El procediment d’acreditació es divideix en dues fases:
a) Sol·licitud d’acreditació.
b) Avaluació de l’entitat i capacitació de personal.

Article 15. Sol·licitud 

Les entitats interessades han de presentar al departament amb competències en matè-
ria de medi ambient i habitatge o a qualsevol dels Registres a què es refereix la legisla-
ció de procediment administratiu comú, la sol·licitud d’acreditació en la qual han d’espe-
cificar la matèria, el sector, el tipus d’entitat, els camps d’actuació, les funcions i àmbit
territorial, segons s’escaigui, per a les quals demanen d’ésser acreditades. 

Aquesta sol·licitud d’acreditació s’acompanya pels documents següents:
a) Dades de l’entitat que comprenguin:

- Nom i domicili social.
- CIF.
- Nom i DNI del/de la representant legal.
- Escriptura de constitució i estatuts o la norma per a la qual es crea l’entitat.
- Adreça de les oficines.
- L’organigrama de l’entitat on s’indiquin les relacions amb altres organitzacions,
si s’escau.
- La documentació acreditativa, si s’escau, dels acords que hagi subscrit amb
empreses especialitzades o altres entitats.
- La memòria d’activitats de l’empresa.
- La documentació que acrediti que disposa de les autoritzacions, les llicències, la
inscripció en registres i els altres requisits exigibles per a l’exercici de l’activitat.

b) Justificació del compliment dels requisits següents:
- Independència i imparcialitat.
- D’organització.

c) Justificació del compliment dels requisits de qualitat:
- Còpia del manual de qualitat i procediments.

d) Requisits de personal que comprengui:
- Còpia dels contractes de la plantilla de personal.
- Relació de personal que ha de ser objecte de capacitació per a cada camp d’ac-
tuació indicant la seva titulació acadèmica, formació i experiència.

e) Requisits de mitjans i equipaments:
La relació de les instal·lacions, els equips i els elements materials de què disposa
l’entitat per a portar a terme les seves actuacions, acreditant-ne la propietat o la
plena disposició si són contractats a terceres persones.

f) Comprovant d’haver satisfet la corresponent taxa que es merita per a la prestació
del servei d’acreditació.

g) Qualsevol altre document que sigui legalment exigible.

Article 16. Avaluació de l’entitat i capacitació de personal

16.1 Per tal de procedir sobre l’avaluació de l’entitat, l’òrgan competent en matèria d’a-
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creditació ha de:
a) Comprovar la suficiència de la documentació presentada i la seva adequació a l’a-

creditació sol·licitada.
b) Realitzar les auditories d’entitat que correspongui per tal de comprovar el compli-

ment de tots els requisits exigibles.

16.2 Per tal de procedir a la capacitació de personal, l’òrgan competent en matèria d’a-
creditació amb col·laboració amb l’òrgan competent en la matèria objecte d’acreditació
ha de:

a) Avaluar la suficiència i idoneïtat de la titulació, formació i experiència exigible al
personal a capacitar en funció de les actuacions i/o funcions que han de realitzar.

b) Realitzar les auditories tècniques necessàries per a la comprovació pràctica dels
seus coneixements.

16.3 Per tal de procedir a l’avaluació de les tècniques analítiques en cas d’entitats de
control analític l’òrgan competent en matèria d’acreditació ha de realitzar les auditories
tècniques necessàries. 

Article 17. Reconeixement d’acreditacions efectuades per altres òrgans compe-
tents de l’Estat espanyol o altres organismes oficials d’acreditació d’algun dels
estats membres de la Unió Europea, per entitats de certificació, verificació o
control analític

17.1 Una entitat acreditada per un altre òrgan competent d’una altra comunitat autòno-
ma o per un organisme oficial d’acreditació de la UE pot realitzar les tasques de certifi-
cació, verificació o control analític regulades en aquesta Llei a Catalunya prèvia comuni-
cació de la seva actuació a l’òrgan competent en matèria d’acreditació, aportant la
documentació que evidenciï que la seva acreditació és vigent i que l’abast és coincident
i que acrediti el coneixement de la normativa de caràcter mediambiental vigent a
Catalunya.

17.2 Aquestes entitats resten obligades a complir les obligacions de la b) a la k), de l’ar-
ticle 4.2 d’aquesta Llei.

17.3 L’òrgan competent en matèria d’acreditació regulat en aquesta Llei efectua la
supervisió i seguiment de les seves actuacions quan actuïn a Catalunya. A aquest efec-
te porta a terme auditories d’intervenció tècnica derivades de reclamacions, d’ofici per
deficiències detectades per l’Administració i per supervisió en proporció al nombre d’ac-
tuacions realitzades.
Si del resultat d’una auditoria/intervenció tècnica es detecta que una actuació s’ha fet de
forma incorrecta o no s’ajusta a la realitat i/o ha incorregut en alguna de les infraccions
regulades en l’article 38 d’aquesta Llei, l’òrgan competent en matèria d’acreditació ha
d’informar d’aquest fer a l’òrgan i/o organisme que hagi acreditat l’entitat infractora, sens
perjudici que li sigui d’aplicació el règim sancionador establert en aquesta Llei.

17.4 Aquestes entitats podran sol·licitar la seva inscripció en el registre d’entitats
col·laboradores de l’Administració del Departament de Medi Ambient i Habitatge.



Article 18. Proposta de Resolució

18.1 A la vista de l’avaluació de l’entitat peticionària i de la capacitació del seu personal
a què es refereix l’article 16,  el Comitè d’acreditació formula la proposta d’atorgament,
modificació o denegació de l’acreditació, i fa constar, en aquest cas, les raons tècniques
i de qualsevol altra naturalesa que han motivat la proposta desfavorable.

18.2 La proposta de resolució es sotmet al tràmit d’audiència al peticionari durant el ter-
mini de vint dies.

Article 19. Resolució i inscripció en el Registre

19.1 Un cop avaluades les al·legacions formulades l’expedient d’acreditació conclou mit-
jançant resolució de l’òrgan competent en matèria d’acreditació.

19.2 En la resolució d’acreditació concreta:
a) La matèria, el sector, el tipus d’entitat i els camps d’actuació i/o funcions per als

quals l’entitat queda acreditada, així com la/les normes i/o normativa per a la qual
s’ha acreditat.

b) La relació de tècnics/ques capacitats/des per a cada una de les actuacions i/o
funcions.

c) Les condicions específiques, que s’imposin a l’entitat.

19.3 L’acreditació s’atorga sens perjudici de qualsevol altra autorització o llicència exigi-
ble en cada cas per la legislació vigent.

19.4 La resolució es dicta i notifica en el termini de vuit mesos a comptar de la presen-
tació de la sol·licitud d’acreditació, sens perjudici de la interrupció en els supòsits previs-
tos en la legislació aplicable. Passat el termini establert sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució s’entén que la sol·licitud és denegada.

19.5 La part dispositiva de la resolució d’acreditació s’ha de publicar en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

19.6 L’entitat acreditada s’inscriu d’ofici en el Registre d’entitats col·laboradores de
l’Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge.

Article 20. Efectes de l’acreditació

20.1 L’acreditació comporta el reconeixement de l’aptitud i la capacitat de l’entitat per dur
a terme les actuacions i/o funcions per a les quals ha estat expressament acreditada.

20.2 Les entitats acreditades han de fer constar aquesta condició en les actes, els infor-
mes i les certificacions que emetin. 

Article 21. Vigència i seguiment de l’acreditació

21.1 L’acreditació s’atorga per un període de cinc anys i és prorrogable pel mateix ter-
mini, amb auditoria de renovació. 
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El procediment de renovació s’ha d’establir per Reglament.

21.2 Les entitats acreditades s’han de sotmetre periòdicament a auditories de segui-
ment, així com a auditories d’intervenció tècnica que són proporcionals al nombre d’ac-
tuacions realitzades.
També es duen a terme auditories d’intervenció en cas de denúncies fonamentades.
La periodicitat de les auditories de seguiment, així com el nombre d’auditories d’inter-
venció tècnica s’ha d’establir per Reglament.

Article 22. Suspensió de l’acreditació

La suspensió de l’acreditació d’una entitat col·laboradora de l’Administració en matèria
de medi ambient i habitatge per un o més tipus d’entitat, sectors i/o camps d’actuació
es produeix a petició de la pròpia entitat mitjançant resolució de l’òrgan competent en
matèria d’acreditació a proposta del Comitè d’Acreditació. 
Una entitat acreditada pot demanar la suspensió provisional de la seva acreditació per
un termini màxim d’un any prorrogable a petició de l’entitat per sis mesos per a un o més
sectors d’actuació quan ho aconsellin la successió de fets o circumstàncies previstes o
imprevistes que pugin ser causa de modificació de les condicions i/o requisits que van
justificar la seva acreditació i/o que puguin suposar un incompliment dels requisits esta-
blerts en aquesta Llei.
La suspensió de l’acreditació s’aixeca a petició de l’entitat i prèvia comprovació de que
han desaparegut les causes que la van motivar.
Transcorregut el termini màxim de suspensió sense que l’entitat hagi subsanat les cau-
ses que la van motivar s’inicia el procediment de retirada de l’acreditació.

Article 23. Retirada de l’acreditació

23.1 La retirada parcial o total de l’acreditació d’una entitat col·laboradora de
l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge es produeix per les causes
següents:

a) A petició de la mateixa entitat.
b) Per haver transcorregut el termini màxim de suspensió a petició de la mateixa enti-

tat regulat en l’article anterior, sense que l’entitat hagi subsanat les causes que
van motivar la suspensió.

c) Per incompliments reiterats de les obligacions regulades en aquesta Llei.
d) Per la comissió de faltes greus de forma reiterada.
e) Per la comissió de faltes molt greus regulades en el capítol VII d’aquesta Llei.

23.2 La retirada de l’acreditació d’una entitat col·laboradora de l’Administració en matè-
ria de medi ambient i habitatge per un o més tipus d’entitat, sectors i/o camps d’actua-
ció, s’acorda per resolució de l’òrgan competent en matèria d’acreditació a proposta del
Comitè d’Acreditació amb audiència prèvia de l’interessat per un termini de 10 dies.

23.3 La resolució de la retirada de l’acreditació es dicta i notifica en el termini de 6 mesos.
La manca de resolució en el termini indicat comporta la caducitat de l’expedient.

Article 24. Pèrdua de la condició de tècnic/ca capacitat/da

24.1 La pèrdua de la condició de tècnic/ca capacitat/da es pot produir pels següents
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supòsits:
a) Per falsedat en les dades subministrades i/o en les actes, i/o certificacions, i/o dic-

tàmens i/o informes tècnics emesos.
b) Per negligència en les seves actuacions i/o funcions.
c) Per no mantenir la confidencialitat sobre la informació obtinguda en les seves

actuacions. 
d) Per emetre actes i/o certificacions i/o dictàmens i/o informes que continguin

inexactituds que portin a interpretacions errònies per part de l’Administració.

24.2 En els anteriors supòsits b), c) i d), a més de la pèrdua de la capacitació comporta
la impossibilitat de tornar-la a sol·licitar en un termini de 2 anys.

24.3 Correspon a l’òrgan competent en matèria d’acreditació prèvia audiència de l’inte-
ressat en el termini de 10 dies acordar la pèrdua de la condició de tècnic/ca capacitat/da
de l’entitat acreditada.

24.4 En el cas que l’actuació que pugui motivar la pèrdua de la condició de tècnic/a
capacitat/da fos en matèria de prevenció d’incendis, la pèrdua d’aquesta condició s’a-
cordarà a requeriment del departament competent en matèria de prevenció d’incendis o
l’òrgan competent de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el corresponent informe
preceptiu.

Article 25. Taxes

25.1 L’acreditació com a entitat col·laboradora de l’Administració en matèria de medi
ambient i habitatge resta subjecta al pagament de les taxes que siguin legalment esta-
blertes.

25.2 La base imposable i les quotes de les taxes es graduen atenent al cost total del ser-
vei, als tipus d’entitat i, si s’escau, el/s sector/s i els camps d’actuació per a les quals
demana ésser acreditada.

Capítol V - Entitats col·laboradores de l’administració en matèria de medi ambient

Article 26. Sectors d’actuació i tipus d’entitats

Els sectors d’actuació i tipus d’entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de
medi ambient, són:
A) Les actuacions derivades de l’aplicació de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:

a) Entitats de control.
b) Entitats de verificació.
c) Entitats de control analític.

B) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa per a la protecció del medi
nocturn.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:

a) Entitats de control.
b) Entitats de certificació.
c) Entitats de control analític.



56 - Dictamen

C) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa de protecció contra la conta-
minació acústica. 
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:

a) Les entitats de control.
b) Les entitats de control analític.

D) Les actuacions de verificació derivades de l’aplicació de la normativa d’etiquetatge
ecològic de productes i serveis.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
Entitats de certificació.
E) Les actuacions de verificació de sistemes de gestió ambiental.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
Entitats de verificació.
F) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora de l’aire ambient.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:

a) Entitats de control.
b) Entitats de verificació.
c) Entitats de control analític.
d) Entitats de calibratge.

G) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora del medi hídric.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:

a) Entitats de control.
b) Entitats de control analític.

H) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora dels residus.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
Entitats de control analític.
I) Les actuacions derivades de la normativa reguladora de la contaminació del sòl.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:

a) Entitats d’avaluació.
b) Entitats de control.
c) Entitats de control analític de sòls.

J) Les actuacions derivades de la normativa per a la protecció i gestió del medi natural. 
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:

a) Entitats de control.
b) Entitats de verificació.
c) Entitats d’avaluació.

Article 27. Camps d’actuació i funcions de les entitats col·laboradores en el sec-
tor de la intervenció integral de l’Administració ambiental

27.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
a) Entitats ambientals de control d’activitats industrials.
b) Entitats ambientals de control d’activitats mineres.
c) Entitats ambientals de control d’activitats agrícoles i ramaderes.
d) Entitats ambientals de control d’activitats energètiques.
e) Entitats ambientals de control d’activitats comercials i serveis.
f) Entitats ambientals de control d’activitats recreatives, espectacle i oci.
g) Entitats ambientals de control d’activitats de gestió de residus.
h) Entitats ambientals de control d’activitats de radiocomunicació.
i) Entitats ambientals de control d’activitats d’il·luminació artificial.



27.2 En els camps d’actuació de les lletres a) a la h) de l’apartat anterior les matèries de
control són medi ambient i prevenció d’incendis.

27.3 Les funcions d’aquestes entitats ambientals de control són:
Control inicial i control periòdic de les activitats dels Annexos I i II i la certificació tècnica
i periòdica de les activitats de l’Annex III, de la Llei 3/1998.

27.4 Els camps i matèries d’actuació de les entitats de verificació són els mateixos que
els establerts al punt 26.1 i 26.2.

27.5 Les funcions d’aquestes entitats de verificació ambiental són:
a) Verificació de les avaluacions ambientals d’activitats.
b) Verificació dels sistemes d’autocontrol d’activitats.

27.6 Els camps d’actuació de les entitats de control analític són els establerts en els arti-
cles 31.3, 32.2, 33 i 34.3, d’aquesta Llei.

27.7 Els camps d’actuació i funcions de les entitats col·laboradores de l’Administració
en el sector de la intervenció integral de l’Administració ambiental de control d’activitats
industrials i energètiques s’entenen sens perjudici de les funcions atribuïdes als opera-
dors que actuïn en l’àmbit de la seguretat industrial i que tinguin prevista una normativa
d’aplicació específica, així com en l’àmbit de les activitats mineres i allò que es disposi
en la seva normativa específica.

Article 28. Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector de la
normativa per a la protecció del medi nocturn

28.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
Entitats de control d’instal·lacions d’il·luminació.

28.2 Els camps d’actuació de les entitats de control analític són:
Entitats d’anàlisi de magnituds fotomètriques.

28.3 Els camps d’actuació de les entitats de certificació són:
Entitats de certificació d’aparells d’il·luminació.

Article 29. Camp d’actuació de les entitats col·laboradores de control en el sec-
tor de la normativa de protecció contra la contaminació acústica

29.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
a) Entitats de control de nivells sonors i vibracions en activitats.
b) Entitats de control de nivells sonors i vibracions en infraestructures.
c) Entitats de control de la qualitat acústica.

29.2 Els camps d’actuació de les entitats de control analític és la mesura d’aïllaments
acústics.
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Article 30. Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector de l’e-
tiquetatge ecològic de productes i serveis

Els camps d’actuació de les entitats de certificació són:
a) Entitats de certificació de productes que opten a l’Etiqueta Ecològica Europea.
b) Entitats de certificació de productes que opten al Distintiu de Garantia de Qualitat

Ambiental.
c) Entitats de certificació de serveis que opten a l’Etiqueta Ecològica Europea.
d) Entitats de certificació de serveis que opten al Distintiu de Garantia de Qualitat

Ambiental.

Article 31. Camp d’actuació de les entitats col·laboradores de verificació en el
sector de verificació de sistemes de gestió ambiental

El camp d’actuació és la verificació del sistema EMAS. 
Aquestes entitats es poden acreditar per un o més dels grups CCAE-93 establerts.

Article 32. Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector de l’ai-
re ambient

32.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
a) Entitats de control de contaminants atmosfèrics, excepte olors.
b) Entitats de control d’olors.

32.2 Els camps d’actuació de les entitats de verificació són:
a) Entitats de verificació d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
b) Entitats de verificació de les declaracions dels COV.

32.3 Els camps d’actuació de les entitats de control analític són:
a) Entitats d’anàlisi de dioxines i furans en medis de captació.
b) Entitats d’anàlisi d’altres contaminants atmosfèrics en medis de captació.

32.4 Els camps d’actuació de les entitats de calibratge són:
Entitats de calibratge d’analitzadors en continu en emissió i qualitat de l’aire.

Article 33. Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector del
medi hídric

33.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
a) Entitats de control del cicle de l’aigua en establiments industrials i sistemes de

sanejament.
b) Entitats de presa de mostres.
c) Entitats de control de cabals.

33.2 Els camps d’actuació de les entitats de control analític són:
a) Entitats d’anàlisi dels paràmetres que conformen el cànon de l’aigua.
b) Entitats d’anàlisi dels paràmetres físico-químics de les aigües.
c) Entitats d’anàlisi dels paràmetres biològics de les aigües.
d) Entitats d’anàlisi dels paràmetres hidromorfològics de les aigües.
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Article 34. Camps d’actuació de les entitats col·laboradores de control analític
en el sector dels residus

Els camps d’actuació són:
a) Entitats de presa de mostra i determinació de les característiques físico-químiques

dels residus, segons la normativa vigent.
b) Entitats de presa de mostra i anàlisi de dioxines i furans en residus.

Article 35. Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector de la
normativa de la contaminació dels sòls

35.1 Els camps d’actuació de les entitats d’avaluació són:
a) Entitats d’avaluació de la contaminació del sòl.
b) Entitats d’avaluació de l’anàlisi de risc per a la salut humana i els ecosistemes.

35.2 El camp d’actuació de les entitats de control és:
Entitats de control de la descontaminació de sòls.

35.3 Els camps d’actuació de les entitats de control analític de sòls són:
a) Entitats de control analític dels contaminants establerts a l’annex V, del Reial

Decret 9/2005, de 14 de gener.
b) Entitats de control analític dels contaminants establerts a l’annex VI, del Reial

Decret 9/2005, de 14 de gener.

Article 36. Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector de la
protecció i gestió del medi natural

36.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
a) Entitats de control del substrat geològic, els sòls, les zones humides i els espais

protegits. 
b) Entitats de control d’espècies de flora, hàbitats i gestió forestal.
c) Entitats de control d’espècies de fauna, la caça i la pesca.

36.2 Els camps d’actuació de les entitats de verificació són:
a) Entitats de verificació del substrat geològic, els sòls, les zones humides i els

espais protegits.
b) Entitats de verificació d’espècies de flora, hàbitats i gestió forestal.
c) Entitats de verificació d’espècies de fauna, la caça i la pesca.

36.3 Els camps d’actuació de les entitats d’avaluació són:
a) Entitats d’avaluació del substrat geològic, els sòls, les zones humides i els espais

protegits. 
b) Entitats d’avaluació d’espècies de flora, hàbitats i gestió forestal.
c) Entitats d’avaluació d’espècies de fauna, la caça i la pesca.

Capítol VI - Entitats col·laboradores de l’administració en matèria d’habitatge

Article 37. Sectors d’actuació i tipus d’entitats

Els sectors d’actuació de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria d’ha-



bitatge són les actuacions derivades de la normativa que, en general, regula l’edificació
i la seva qualitat. Tot això sens perjudici de l’existència de qualsevol normativa específi-
ca en l’àmbit d’acreditació dels Laboratoris d’Assaigs.
Amb la finalitat de verificar la qualitat de les edificacions i d’acord amb l’article 14 de la
LOE es podran acreditar els diferents tipus d’entitats següents:
- Entitats per a verificar la qualitat del projecte.
- Entitats per a verificar la qualitat dels materials d’edificació.
- Entitats per a verificar la qualitat de l’execució de l’obra.
- Entitats per a verificar les instal·lacions dels edificis.
- Entitats per a verificar el compliment d’altres normatives relacionades amb l’edificació.

CAPÍTOL VII - Règim sancionador

Article 38. Tipificació de les infraccions

38.1 Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

38.2 Són infraccions molt greus:
a) Fer actuacions per les quals no es disposa d’acreditació.
b) Dur a terme actuacions havent modificat els requisits i condicions necessaris per

a obtenir l’acreditació.
c) Incórrer en pràctiques que restringeixin els principis de lliure concurrència.
d) Fer actuacions mitjançant persones no capacitades o emprant aparells, mitjans,

i/o equips no adequats o metodologies incorrectes.
e) Emetre informes i/o certificacions i/o dictàmens que continguin falsedats en les

seves dades.
f) Fer actuacions que vulnerin els requisits d’imparcialitat i independència de l’enti-

tat col·laboradora de l’Administració.

38.3 Són infraccions greus:
a) No facilitar la informació requerida per part de l’òrgan competent en matèria d’a-

creditació.
b) Modificar els requisits i condicions per als quals va obtenir l’acreditació sense

comunicar-ho immediatament a l’òrgan competent en matèria d’acreditació.
c) Obstaculitzar en totes les seves manifestacions l’activitat d’inspecció de l’òrgan

competent en matèria d’acreditació.
d) No adoptar les mesures preventives i de correcció de desviacions que hagin estat

imposades per l’òrgan competent en matèria d’acreditació.
e) No portar a terme una correcta formació, supervisió i control dels/de les

tècnics/ques de l’entitat que asseguri la qualitat, fiabilitat i veracitat de les tasques
desenvolupades i de les actes, certificacions, dictàmens i/o informes tècnics ela-
borats per aquests/es. 

f) Utilitzar incorrectament la condició d’acreditat.
g) No mantenir la confidencialitat sobre la informació obtinguda en les actuacions

com a entitat col·laboradora de l’Administració.
h) Negar-se injustificadament a participar en exercicis d’intercomparació.
i) Incomplir els requisits d’incompatibilitat. 
j) No mantenir al dia els procediments i registres necessaris per a la justificació

documental dels requisits d’independència, imparcialitat i confidencialitat.
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k) Emetre informes i/o certificacions i/o dictàmens sense rigor, o sense la prèvia veri-
ficació, que puguin donar lloc a una interpretació confusa i/o errònia per part de
l’Administració.

38.4 Són infraccions lleus:
a) Fer actuacions fora dels terminis legalment establerts i/o incompliment de termi-

nis en el lliurament de documents.
b) Negar-se injustificadament a fer actuacions per a les quals tenen la corresponent

acreditació.
c) Emetre informes i/o certificacions i/o dictàmens amb inexactituds. 

Article 39. Sancions aplicables

39.1 Sancions aplicables a l’entitat col·laboradora
a) Les infraccions molt greus són sancionades amb multa de 50.001 euros a

100.000 euros i poden comportar la retirada de l’acreditació i la impossibilitat de
tornar-la a sol·licitar en un termini de 2 anys.

b) Les infraccions greus són sancionades amb multa de 10.001 euros a 50.000
euros.

e) Les infraccions lleus són sancionades amb multa de 500 euros a 10.000 euros.

39.2 La imposició de qualsevol de les sancions establertes per aquesta Llei no exclou la
responsabilitat civil o penal dels sancionats ni la indemnització que se’ls pugui exigir per
danys i perjudicis.

Article 40. Infraccions en matèria de prevenció d’incendis

En cas que es detectin infraccions en l’actuació de les entitats acreditades en matèria de
prevenció d’incendis, en el procés d’instrucció del procediment sancionador s’haurà de
demanar informe preceptiu i vinculant al departament competent en matèria de preven-
ció d’incendis o a l’òrgan competent de l’Ajuntament de Barcelona, segons s’escaigui.

Article 41. Òrgans competents

La competència per imposar les sancions establertes per aquesta Llei correspon:
a) A l’òrgan competent en matèria d’acreditació si la quantia de la multa no excedeix

de 50.000 euros.
b) Al/La conseller o consellera del departament amb competències en matèria de

medi ambient si la quantia de la multa excedeix de 50.000 euros i/o comporta la
retirada de l’acreditació de l’entitat.

Article 42. Criteris de graduació

42.1 Els criteris per graduar les sancions són: 
a) El benefici derivat de l’activitat infractora.
b) El perjudici ocasionat a les empreses o a l’Administració.
c) La intencionalitat del causant.
d) El grau de participació per un altre títol que el de causant.
e) La capacitat econòmica de la persona infractora.
f) La reincidència d’infraccions.
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42.2 Reincidència: als efectes d’aquesta Llei, es considera reincidència la comissió de
més d’una infracció de la mateixa naturalesa en el termini d’un any declarada per reso-
lució ferma.

Article 43. Equiparació al benefici

43.1 La sanció pecuniària pot arribar fins al total del benefici produït per l’activitat infrac-
tora, sigui quin sigui el límit objectiu de la multa.

43.2 La imposició de sancions no eximeix l’infractor/a de l’obligació d’indemnitzar pels
danys i els perjudicis que ha causat.

Article 44. Persones responsables

44.1 Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta Llei tots els que han
participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurí-
diques.

44.2 L’entitat acreditada respon solidàriament d’aquelles actuacions efectuades pel
seus/ves tècnics/ques en l’exercici de les seves funcions com a tècnic/a capacitat/da.

Article 45. Mesures cautelars

En el decurs de la instrucció d’un procediment sancionador per una infracció de caràc-
ter molt greu o bé en el decurs de la instrucció d’un procediment sancionador per una
infracció greu en què concorri reincidència, es pot adoptar per part del l’òrgan competent
en matèria d’acreditació la mesura cautelar de suspensió de l’acreditació de l’entitat.

Article 46. Afectació

Els ingressos derivats de la imposició de sancions resten afectats per al finançament del
cost dels serveis prestats per l’òrgan competent en matèria d’acreditació amb càrrec a
la partida pressupostària assignada en la matèria.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

1. Mentre que no s’aprovi una llei que reguli globalment el sistema d’acreditació de les
entitats col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, es poden ampliar i modificar, mit-
jançant disposició reglamentària, els camps d’actuació regulats en la present Llei, als
efectes que el conjunt de l’Administració de la Generalitat i la resta d’administracions
públiques de Catalunya, puguin disposar d’entitats col·laboradores per a l’exercici d’a-
quelles funcions que duen a terme susceptibles de ser-les encomanades. En aquest cas,
els departaments o administracions públiques afectades han de estar representades en
el Comitè d’Acreditació i en les comissions tècniques previstes en la present llei.

2. En el cas que, en el marc d’una llei que reguli globalment el sistema d’acreditació de
les entitats col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, es creï un òrgan d’acredita-
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ció que gestioni el sistema d’acreditació d’aquestes entitats, aquest òrgan assumirà les
funcions d’acreditació regulades en la present Llei, en els termes que s’estableixin.

Segona

Es modifica el capítol VI del títol XIV de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i
preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives que resta redactat de la manera següent:

“Capítol VI. Taxa pels serveis d’acreditació d’entitats col·laboradores de l’Administració.

Article 385. Fet imposable

Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis administratius següents:

a) Els relatius al procediment d’acreditació de les entitats col·laboradores de
l’Administració.

b) Els relatius al procediment de renovació de l’acreditació de les entitats col·labora-
dores de l’Administració.

c) Els relatius a la modificació de l’acreditació de les entitats col·laboradores de
l’Administració.

d) Els relatius al procediment d’auditories extraordinàries d’entitats col·laboradores
de l’Administració (derivades de canvis documentals, aixecament de suspensió
d’acreditació, etc.).

e) Els relatius al reconeixement de l’acreditació d’entitats acreditades per altres
òrgans competents de l’Estat espanyol o per altres organismes oficials d’acredi-
tació d’algun des estats membres de la Unió Europea i la seva inscripció en el
Registre d’Entitats Col·laboradores de l’Administració, en matèria de medi
ambient i habitatge.

f) Els relatius al seguiment de les actuacions de les entitats col·laboradores de
l’Administració.

g) Els relatius al seguiment de les actuacions efectuades per entitats acreditades per
altres òrgans competents de l’Estat espanyol o per altres organismes oficials d’a-
creditació d’algun dels estats membres de la Unió Europea i que no estiguin ins-
crites en el Registre d’Entitats Col·laboradores de l’Administració, en matèria de
medi ambient i habitatge.  

Article 386. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques per la prestació dels
serveis especificats per l’article 385.

Article 387. Pagament de la taxa

1. S’ha de pagar una quota base, quan es presenta la sol·licitud corresponent a la pri-
mera fase de l’acreditació per algun dels fets imposables en l’article 385 i una quota
complementària, en el moment que s’hagi fet l’estudi de la documentació presentada i
emès l’informe previ corresponent a la segona fase de l’acreditació o be a la realització
de les corresponents auditories d’acreditació.
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2. La quota en concepte de seguiment s’ha de liquidar un cop realitzada l’auditoria d’in-
tervenció tècnica. 

Article 388. Quotes

Per la prestació dels serveis corresponents als fets imposables de l’article 385, les quo-
tes que es fixen són les següents:

1. Fet imposable de l’article 385 a): procediment d’acreditació de les entitats col·labora-
dores de l’Administració.
1.1 Quota base
- Per un tipus d’entitat i sector: 2200 € el primer i 1100 € per a cada tipus i sector addi-
cional i 300 € per a cada sector addicional dins d’un mateix tipus d’entitat que compor-
ti estudi documental complementari.
1.2 Quota complementària
- 1050 € per jornada presencial d’auditoria, tant per les auditories d’acreditació com per
les auditories periòdiques de seguiment, en concepte d’auditoria d’entitat (aquest import
inclou també la preparació prèvia de l’auditoria, l’emissió del corresponent informe i el
seguiment posterior).
1.3 Quota addicional
- En el tipus d’entitat de control analític 800 € per cada tècnica instrumental o grup de
tècniques analítiques bàsiques a auditar.
- Per a la resta de tipus d’entitats 800 € per cada auditoria de camp realitzada.

2. Fet imposable de l’article 385 b): procediment de renovació de l’acreditació de les
entitats col·laboradores de l’Administració.
Es meritarà la mateixa quota complementària i quota addicional que pel fet imposable en
l’article 385 a), segons s’escaigui.
La quota base serà del 50% del establert en el fet imposable 385.a)

3. Fet imposable de l’article 385 c): procediment de modificació de l’acreditació de les
entitats col·laboradores de l’Administració.

3.1 Per ampliació de sectors, tipus i/o camps d’actuació
3.1.1 Quota base
- Per ampliació de camps d’actuació dins d’un sector acreditat: 200 €.
- Per ampliació de sectors dins d’un tipus d’entitat acreditada: 350 € per cada sector.
- Per l’ampliació d’un tipus d’entitat i sector 1100 € i 300 € per cada sector addicional
dins d’un mateix tipus d’entitat que comporti estudi documental complementari.
3.1.2 Quota complementària
- 1050 € per jornada presencial d’auditoria, en concepte d’auditoria d’entitat (aquest
import inclou la preparació prèvia de l’auditoria, l’emissió del corresponent informe i el
seguiment posterior).
3.1.3 Quota addicional
La mateixa que s’estableix en el punt 1.3 de l’article 388.

3.2 Per ampliació del personal capacitat: 800 € per cada auditoria tècnica realitzada. En
cas que la capacitació es porti a terme sense auditoria de camp 200 € per cada tècnic/a
i capacitació. 
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3.3 Per a altres tipus de modificacions que no comportin auditoria: 200 €.

4. Fet imposable de l’article 385 d): procediment d’auditoria extraordinària d’entitat:
1050 € per cada jornada presencial d’auditoria.

5. Fet imposable de l’article 385 e): procediment de reconeixement de l’acreditació d’en-
titats acreditades per altres òrgans competents de l’Estat espanyol o per altres organis-
mes oficials d’acreditació d’algun dels estats membres de la Unió Europea i la seva ins-
cripció en el Registre d’Entitats Col·laboradores de l’Administració en matèria de medi
ambient i habitatge quan l’abast del reconeixement estigui inclòs en l’acreditació: 350 €.

6. Fet imposable de l’article 385 f): relatius al seguiment de les actuacions de les entitats
col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge:
La quota per les auditories d’intervenció tècnica de les entitats col·laboradores de
l’Administració inscrites en el Registre d’Entitats Col·laboradores de l’Administració en
matèria de medi ambient i habitatge és: 
- 800 € per cada auditoria d’intervenció tècnica realitzada.
- 1050 € per cada auditoria d’intervenció tècnica realitzada derivada d’una reclamació
fonamentada.

7. Fet imposable de l’article 385 g): relatius al seguiment de les actuacions realitzades
per entitats acreditades per altres òrgans competents de l’Estat espanyol o altres orga-
nismes oficials d’acreditació d’algun dels estats membres de la Unió Europea i que no
estiguin inscrites en el Registre d’Entitats Col·laboradores de l’Administració, en matèria
de medi ambient i habitatge:

- La quota i el nombre d’auditories d’intervenció tècnica d’aquestes entitats és la matei-
xa que s’estableix en l’article 388.6).

8. En el cas que les auditories comportin despeses de desplaçament i/o pernoctació
aquestes aniran a càrrec de l’entitat peticionària.

Article 388 bis. Afectació
Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix
l’article 3, de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, els ingressos derivats de la taxa resten afectats per al finança-
ment del cost dels serveis prestats per l’òrgan competent en matèria d’acreditació, amb
càrrec a la partida pressupostària assignada en la matèria.

Quarta
S’han d’impulsar les actuacions pertinents perquè els procediments que es regula en
aquesta Llei es puguin portar a terme per via telemàtica.

Cinquena
El Govern vetlla pel reconeixement del departament competent en matèria d’acreditació
creada en aquesta Llei com a òrgan d’acreditació competent en l’àmbit internacional de
la Unió Europea i estatal.
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Sisena
L’acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi
ambient i habitatge és un requisit per a la contractació per la Generalitat de Catalunya
de serveis inclosos en l’àmbit de l’acreditació.”

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera

1. Les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i habitat-
ge acreditades a l’empara del Decret 170/1999, de 29 de juny, i del Decret 230/1993,
de 3 de setembre i les seves normes de desplegament,  mantenen l’acreditació atorga-
da fins a l’extinció del període de vigència d’aquesta.
Aquelles entitats que no tinguin establert un període de vigència de la seva acreditació,
mantenen l’acreditació atorgada per un període màxim d’un any a comptar des de la
data d’entrada en vigor del reglament de desenvolupament d’aquesta Llei.

2. La renovació de l’acreditació resta subjecta a les prescripcions d’aquesta Llei i al que
estableixi el seu desplegament reglamentari, no obstant això, mentre no s’aprovi el
Reglament de desenvolupament, la renovació de les acreditacions es regirà per la nor-
mativa vigent en el moment del seu atorgament.

3. Els procediments d’acreditació iniciats prèviament a l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
a l’ampara dels Decrets 170/1999, de 29 de juny o el Decret 230/1993, de 3 de setem-
bre, es finalitzaran d’acord amb el que estableixen els esmentats Decrets.

Segona

Mentre no s’aprovi el desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei, l’acreditació dels
verificador d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle es regirà pel que esta-
bleix el Decret 397/2006, de 17 d’octubre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogats:

- El Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre exercici de les funcions d’inspecció i con-
trol en l’àmbit de la protecció del medi ambient.
- L’Ordre de 17 d’agost de 1993, sobre acreditació i registre de les entitats col·labora-
dores del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
- El Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Reglament provisional regula-
dor de les entitats ambientals de control.
- L’Ordre de 19 de maig de 1995, per la qual es determinen les normes, prescripcions i
metodologies en relació amb els establiments tècnics auxiliars de la Junta de
Sanejament en matèria d’inspecció, vigilància i control i anàlisi de qualitat de les aigües
(excepte els articles 3, 11, 12, 13, 14, 15 i 16).
- El Decret 267/2003, de 21 d’octubre, de modificació del Decret 170/1999, de 29 de
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juny, pel qual s’aprova el Reglament provisional regulador de les entitats ambientals de
control (excepte el punt 4 de l’article únic).
- L’Ordre d’1 de juny de 1995, d’acreditació de laboratoris per a la determinació de
característiques de residus (excepte punt 2.2 i 2.3 de l’article 1 i article 10).
- L’Ordre de 26 de setembre de 2000, per la qual es modifica l’Ordre d’1 de juny de
1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels
residus (excepte article 1).

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta el Govern de la Generalitat per desplegar aquesta Llei. 

Segona

Les referències a normes tècniques en aquesta Llei, s’entenen modificades automàtica-
ment quan resultin substituïdes per altres normes tècniques.

Tercera

Aquesta Llei entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
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ANNEX I

Requisits generals, personals i materials de les entitats col·laboradores de
l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge. 

Les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge
han de complir amb els requisits següents:

1.1 Requisits administratius
a) Tenir personalitat jurídica pròpia.
b) Disposar de documentació que defineixi clarament l’estructura organitzativa, les

responsabilitats i la jerarquització.
c) Disposar d’una pòlissa d’assegurança o altre sistema de garantia suficient que

cobreixi les responsabilitats derivades de llur actuació i les derivades d’una possi-
ble suspensió i/o retirada de l’acreditació, d’acord amb la normativa aplicable.

1.2 Requisits d’independència i imparcialitat
Justificar documentalment el compliment dels requisits d’independència que demostrin
que actuen com a entitats de tercera part, és a dir, que no tenen cap vinculació ni empre-
sarial ni accionarial ni són empresa relacionada amb les empreses, entitats i/o ítems
sobre les que recauen les seves funcions com a entitat col·laboradora i que el personal
de l’entitat col·laboradora no ostenta càrrecs ni té situació de subordinació o de depen-
dència amb aquests tipus d’empreses.
Han d’assegurar la seva imparcialitat mitjançant la implantació de procediments que
assegurin un tracte igual a tots els afectats per les seves actuacions.
Les actuacions de verificació, control, certificació i avaluació no podran efectuar-se sobre
actuacions, documents i/o ítems en els quals hi hagi intervingut la mateixa entitat, alguns
dels seus tècnics o una empresa o entitat relacionada.

1.3 Requisits d’incompatibilitat
Resta expressament prohibit a les entitats col·laboradores, a tot el seu personal i altres
persones vinculades a la direcció de l’entitat, prestar serveis de consultoria, enginyeria,
direcció de projecte, construcció, instal·lació, gestió o manteniment en empreses, ítems
o similar objecte d’actuació com a entitat acreditada.

1.4 Requisits d’organització
a) Tenir una estructura organitzativa capaç de mantenir l’aptitud per a portar a terme

de manera satisfactòria totes les funcions per les quals han estat acreditades.
b) Disposar, almenys d’un director o directora tècnic qualificat i amb experiència en

els sectors, camps d’actuació o funcions per les quals cada entitat demani ésser
acreditada, i que formi part de la plantilla de personal de l’entitat. 

c) Supervisar els objectius i resultats de llurs actuacions per mitjà de personal quali-
ficat de les mateixes entitats.

d) Disposar d’una relació de llocs de treball relacionats amb les funcions a portar a
terme que inclogui els requisits de formació, els coneixements tècnics i l’experièn-
cia professional.

1.5 Requisits de responsabilitat social en matèria d’igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes
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a) Les entitats col·laboradores assumeixen la realització d’accions internes de res-
ponsabilitat social destinades a promoure condicions d’igualtat de tracte i d’opor-
tunitats entre les dones i els homes en l’àmbit de l’entitat, mitjançant l’adopció de
Plans d’Igualtats d’Oportunitats. Aquests Plans han d’incorporar mesures efecti-
ves, com ara, garantir la comunicació i el llenguatge no sexista, igualtat d’oportu-
nitats en l’accés a l’organització, promoció de dones a càrrecs de responsabilitat
i de direcció, igualtat en matèria retributiva i condicions de treball.

b) Les entitats interessades a optar a l’acreditació han d’acompanyar a la sol·licitud,
la memòria del funcionament de l’entitat durant l’any anterior a la sol·licitud on
constin les activitats i/o accions positives realitzades o aquelles previstes a des-
envolupar en el futur, per tal de donar compliment a les obligacions descrites en
l’apartat anterior.

1.6 Requisits de qualitat
a) Tenir definit i documentat la política, els objectius i llurs compromisos envers la

qualitat i assegurar-se que aquests són compresos, implantats i mantinguts per
tots els nivells de l’organització.

b) Disposar d’un manual de qualitat i de procediment de gestió degudament docu-
mentats i implantats.

c) Establir i mantenir al dia els programes i els procediments perquè s’efectuïn de
manera periòdica auditories del sistema de qualitat de l’entitat.

d) Disposar de procediments per tractar el retorn d’informació, que serveixin per
detectar anomalies en el sistema de qualitat.

1.7 Requisits de prevenció de riscos laborals
Disposar de la documentació conforme compleix amb la normativa de prevenció de ris-
cos laborals, si s’escau.

1.8 Requisits de personal
a) Disposar d’una plantilla de personal amb la dotació suficient i adequada per a l’e-

xercici de les actuacions i/o funcions per a les quals ha estat acreditada.
b) Disposar d’una relació dels/de les tècnics/ques capacitats/des amb la seva ads-

cripció al respectiu camp d’actuació.  
L’entitat pot contractar personal de suport tècnic especialitzat per a actuacions

determinades. 
c) Disposar d’un sistema que avaluï la necessitat de formació del personal que n’as-

seguri l’adequació permanent a les funcions que ha de portar a terme.

1.9 Requisits de mitjans i equipaments
a) Disposar de mitjans i equipaments adequats i suficients i idonis que permetin por-

tar a terme totes les activitats per a les quals han estat acreditades.
b) Identificar degudament tots els mitjans i els equipaments, que han d’ésser sotme-

sos a un programa de calibratge i manteniment establert amb caràcter previ. 
c) Portar un registre amb informació suficient sobre la identificació, el calibratge i els

manteniment dels mitjans i els equipaments.
d) Les entitats que portin a terme determinacions analítiques han de documentar i

implantar un programa de control de qualitat analítica per tal d’assegurar la fiabi-
litat dels resultats i dels seus procediments d’anàlisi.
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ANNEX II

Reglaments i normes de referència que regeixen per a l’acreditació dels diferents tipus
d’entitats col·laboradores.

Reglament 761/2001/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 19 de març, pel qual
es permet que les organitzacions s’adhereixin, amb caràcter voluntari, a un sistema
comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). 

Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: requisits generals relatius a la competència dels labo-
ratoris d’assaig i calibratge.

Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: requisits generals relatius al funcionament d’organismes
que realitzen inspecció.

Norma UNE-EN 45012: requisits generals per a entitats que realitzen l’avaluació i certifi-
cació de sistemes de la qualitat.

Norma UNE-EN 45011: criteris generals relatius als organismes de qualificació que rea-
litzen la certificació de productes.
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ANNEX III

Normes de referència que regeixen per a l’acreditació de les entitats col·laboradores
específiques de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge.

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció
del medi nocturn.
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
- Decret 316/1994, de 2 de novembre, d’atorgament del Distintiu de garantia de quali-
tat ambiental de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s’amplia l’àmbit del Distintiu de garan-
tia de qualitat ambiental als serveis.
- Llei 1/2005, d’1 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió
de gasos amb efecte d’hivernacle.
- Decret 397/2006, de 17 d’octubre, d’aplicació del règim de comerç de dret d’emissió
de gasos amb efecte d’hivernacle i de regulació del sistema d’acreditació de verificadors
d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
- Reial Decret 1315/2005, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les bases dels sis-
temes de seguiment i verificació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en les
instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de maig, per la qual
es regula el règim del comerç de dret d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
- Real Decret 5/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats poten-
cialment contaminants del sòl i els criteris estàndard per a la declaració de sòls conta-
minats.
- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de segure-
tat contra incendis en els establiments industrials.
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ANNEX IV

Normes aplicables als organismes d’acreditació.

- Norma UNE-EN ISO/IEC 17011:2004: requisits generals per als organismes d’acredi-
tació que realitzen l’acreditació d’organismes d’avaluació de la conformitat.

- Altra normativa aplicable als organismes d’acreditació.

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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