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DICTAMEN 06/2017 sobre el Projecte de decret de les entitats de 
control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per 
al control de qualitat de l’edificació. 
 
 
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 ordinària del dia 24 d’abril de 2017, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 29 de març de 2017 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter 
preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret de les entitats de 
control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de 
qualitat de l’edificació. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general, de dues 
memòries d’avaluació d’impacte de les mesures proposades, d’una 
quantificació de les càrregues administratives existents amb la normativa 
actual, del test de pimes, d’un informe jurídic preliminar, d’un informe 
d’impacte de gènere, de l’informe de valoració de les observacions 
formulades per l’Institut Català de les Dones, d’unes observacions de 
l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, de la resposta a les 
al·legacions presentades pel Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, d’un informe 
sobre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública i d’un 
certificat del Consell Assessor de l’Habitatge. 
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir 
el dia 21 d’abril i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, divuit articles englobats en cinc 
capítols, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria i una 
disposició derogatòria. 
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què 
s’emmarca el Projecte de decret. 
 
El capítol 1 s’anomena “Disposicions generals” i engloba els articles 1 i 2. 
L’article 1 regula l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la norma i l’article 2 inclou 
unes definicions de conceptes que s’utilitzen en la norma. 
 
El capítol 2 s’anomena “Entitats de control de qualitat de l’edificació” i 
comprèn els articles del 3 al 8. L’article 3 determina els requisits que han de 
complir aquestes entitats. En l’article 4 s’estableixen les seves obligacions. 
L’article 5  regula els informes dels resultats de verificació. L’article 6 regula 
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el llibre de les actuacions de verificació. L’article 7 determina la 
subcontractació d’actuacions de verificació. En l’article 8 es regula la 
declaració responsable de les entitats. 
 
El capítol 3 s’anomena “Laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de 
l’edificació” i engloba els articles del 9 al 14. L’article 9 determina els 
requisits que han de complir els laboratoris. En l’article 10 s’estableixen les 
obligacions dels laboratoris. En l’article 11 es regulen les actes de resultats 
d’assaigs. L’article 12 regula el llibre registre d’assaigs. L’article 13 
determina la subcontractació d’assaigs. L’article 14 regula la declaració 
responsable dels laboratoris. 
 
El capítol 4, que conté l’article 15, crea i regula el Registre de les Entitats de 
Control de Qualitat de l’Edificació i dels Laboratoris d’Assaigs per al Control 
de Qualitat de l’Edificació. 
 
El capítol 5, que engloba els articles del 16 al 18, regula el control, la 
inspecció i les sancions a les entitats i els laboratoris. En l’article 16 
s’estableix que les entitats i els laboratoris han d’assegurar de forma 
voluntària la qualitat dels seus serveis. L’article 17 regula la inspecció de les 
entitats i els laboratoris i en l’article 18 s’estableixen qüestions relacionades 
amb l’incompliment i el règim sancionador. 
 
La disposició addicional primera aclareix que les funcions d’aquestes 
entitats no es corresponen amb les funcions previstes en el sistema de 
prevenció d’incendis de Catalunya que desenvolupen les entitats 
col·laboradores autoritzades.  
 
La disposició addicional segona determina la col·laboració de les entitats de 
control de qualitat amb les autoritats de protecció civil. 
 
La disposició addicional tercera regula la simplificació de les càrregues 
administratives. 
 
La disposició transitòria estableix que mentre no es posi en funcionament el 
registre electrònic, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot admetre i 
gestionar els documents i les comunicacions que preveu la norma en altres 
formats diferents als habilitats pels procediments electrònics. 
 
La disposició derogatòria deroga el Decret 257/2003, de 21 d’octubre i el 
Decret 31/2005, de 8 de març. 
 
 
III. OBSERVACIÓ GENERAL 
 
Única. 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 considera que seria convenient que en el preàmbul s’hi fes 
menció. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC recomana suprimir del text la referència que es fa a “Canal 

Empresa”, atès que la denominació genèrica de “portal electrònic únic 
per a les empreses” és suficient. Amb la denominació genèrica es 
poden evitar modificacions posteriors de la norma en cas que canviés el 
nom d’aquest portal. 
 

2. El CTESC recomana revisar la redacció del cinquè paràgraf del 
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preàmbul, atès que és reiteratiu assenyalar que “Amb l’objectiu 
d’establir les condicions que han de complir.... […] s’estableixen les 
condicions que han de complir […]”. 
 

3. El CTESC recomana revisar l’article 2 a) ja que el concepte que es vol 
definir, “Òrgan competent”, està inclòs en la definició: “és l’òrgan 
competent en matèria de [...]”  

 
4. El CTESC proposa incloure un nou punt a l’article 2 relatiu a les 

definicions: “F) Codi tècnic de l’edificació (CTE): marc normatiu que 
estableix les exigències que han de complir els edificis amb relació als 
requisits bàsics de seguretat i habitabilitat”.  

 
5. El CTESC proposa l’eliminació del “si s’escau” de l’article 3.1.c) ja que 

es considera que s’introdueix un element d’ambigüitat, doncs dona a 
entendre que complir les condicions de seguretat no és sempre una 
obligatorietat.  
 

6. El CTESC considera que, per tal de garantir un elevat nivell de qualitat 
dels serveis oferts per les entitats de control, caldria afegir al final de 
l’article 3.5 c) el següent: “Per això, el sistema de qualitat de l’entitat de 
control ha de preveure la qualificació de cada lloc, el pla de formació del 
personal i els registres corresponents.” 

 
7. L’article 7.1, relatiu a les condicions que justifiquen la subcontractació 

d’actuacions per part de les entitats de control, estableix condicions poc 
concretes que podrien generar dubtes i certa inseguretat jurídica durant 
la seva gestió. En aquest sentit, el CTESC recomana concretar en quins 
casos seria possible la subcontractació d’una altra entitat, i com s’hauria 
d’informar davant l’òrgan competent. 
 

8. El CTESC recomana que es revisi l’article 8.5, atès que l’establert en 
l’últim paràgraf sembla reiterar el que consta al primer.  

 
9. El CTESC recomana que es revisi la redacció dels articles 9.1 a) i 10 a), 

atès que una mateixa qüestió està regulada en l’article 9 com a requisit 
que ha de complir un laboratori i en l’article 10, com a obligació del 
laboratori.  

 
10. Pel que fa a l’article 11.6, el CTESC recomana que es faci referència a 

la possibilitat de conservar en format digital l’original de l’acta de 
resultats d’assaigs i els documents de treball de l’execució d’aquests.  

 
11. L’article 13.1, relatiu a les condicions que justifiquen la subcontractació 

d’assaigs per part dels laboratoris de control, estableix condicions poc 
concretes que podrien generar dubtes i certa inseguretat jurídica durant 
la seva gestió. En aquest sentit, el CTESC recomana concretar en quins 
casos seria possible la subcontractació d’un altre laboratori i com 
s’hauria d’informar davant l’òrgan competent. 

 
12. El CTESC recomana que es revisi l’article 14.5, atès que l’establert en 

l’últim paràgraf sembla reiterar el que consta al primer.  
 

13. El CTESC recomana que s’estableixi el contingut mínim del registre 
regulat a l’article 15.  

 
14. En relació amb l’article 17, el CTESC recomana que s’afegeixi un 

apartat on s’estableixi que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
publicarà anualment al seu web la relació de les inspeccions que realitzi 
l’organisme competent a les entitats i als laboratoris. 
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels 
laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i sol·licita al 
Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present 
Dictamen. 
 
 
Barcelona, 24 d’abril de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Decret 
   /2017, de   de        , de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris 
d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació. 
 
 
La legislació vigent sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en el 
mercat interior fa necessari l’establiment d’una normativa reguladora de les activitats de 
serveis realitzades per les entitats de control de qualitat de l’edificació alhora que fa 
necessària la modificació de la normativa reguladora existent sobre les activitats de 
serveis d’assaigs realitzades pels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de 
l’edificació en el territori de Catalunya, per adequar-la al que determina l’article 14 de la 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, modificada per la Llei 
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la 
Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, d’acord amb el que 
estableix la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, que transposa, parcialment, la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior, en la que s’estableixen les obligacions de les entitats de control de 
qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, i 
el Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel que es desenvolupen els requisits exigibles 
a les entitats de control de qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assaigs per al control 
de qualitat de l’edificació, per a l’exercici de la seva activitat. 
 
Per altra banda, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, estableix una sèrie de criteris per clarificar i simplificar els tràmits 
administratius que afecten un conjunt d’activitats, introduint una reducció important de les 
càrregues administratives sota el principi de la mínima intervenció possible i la reducció 
de terminis, de manera que, sense renunciar a la protecció de l’interès general, aquesta 
reducció de terminis i l’augment de l’eficiència de recursos en els procediments 
d’autorització i control de les activitats econòmiques repercuteixi de manera directa en la 
reducció de costos per a les empreses per a reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació. 
 
Les entitats de control de qualitat de l’edificació no han disposat, fins ara, de regulació 
normativa per la Generalitat de Catalunya que definís les condicions exigibles per a 
l’adequada prestació de l’assistència tècnica prevista a l’article 14 de la Llei 38/1999, de 5 
de novembre. 
 
En canvi, l'acreditació dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i 
de la construcció ha estat àmpliament regulada per la Generalitat de Catalunya des de 
1986, quan es va aprovar el Decret 281/1986, de 9 de setembre, sobre acreditació de 
laboratoris d'assaigs de l'edificació, posteriorment desenvolupat per diferents disposicions 
fins a l’actualment vigent Decret 257/2003, de 21 d’octubre, sobre l'acreditació dels 
Laboratoris d'Assaigs de la Construcció. 
 
Amb l’objectiu d’establir les condicions que han de complir les entitats de control de 
qualitat de l’edificació, amb domicili social o professional en el territori de Catalunya, i els 
laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, amb establiment físic en el 
territori de Catalunya, i amb la finalitat de facilitar l’accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici en el mercat interior, s’estableixen les condicions que han de complir les entitats 
de control de qualitat de l’edificació i els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de 
l’edificació per a la realització de les seves activitats de serveis aplicant criteris de 



simplificació administrativa i limitant els requisits de tramitació als que són indispensables 
per assolir els objectius d’interès general. 
 
A aquests efectes, s'aplica el concepte de declaració responsable i es facilita la seva 
presentació davant del portal electrònic únic per a les empreses (Canal Empresa), 
d’acord amb el que estableix la Llei 16/2015, del 21 de juliol, i el Decret 106/2008, de 6 de 
maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per 
facilitar l’activitat econòmica, sense perjudici que les entitats de control de qualitat de 
l’edificació i els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació puguin 
presentar la declaració responsable davant de l'organisme competent en matèria de 
qualitat de l’edificació de la Generalitat de Catalunya per qualsevol del sistemes admesos 
en dret. 
 
Amb la presentació de la declaració responsable com a entitat de control de qualitat de 
l’edificació o com a laboratori d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació es 
possibilita l'exercici immediat de les activitats de serveis, reduint les càrregues 
administratives i simplificant el procediment. 
 
Per a la plena efectivitat i seguretat del sistema, s'estableix un règim d'inspecció sobre les 
condicions definides en aquest Decret, al qual s'han de sotmetre les entitats de control de 
qualitat de l’edificació i els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació a fi 
d'acreditar el principi de qualitat dels serveis. 
 
A més, es possibilita que l’òrgan competent pugui comprovar, verificar, investigar i 
inspeccionar les seves instal·lacions, els resultats de l’assistència tècnica, els fets, actes, 
elements, activitats, estimacions i altres circumstàncies que es produeixin d'acord amb 
l'establert a l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, i als articles 38 i 88 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
per al millor desenvolupament de la seva funció de vetllar pel compliment pels laboratoris 
i per les entitats dels requisits aplicables. 
 
Per proporcionar la màxima transparència a les actuacions de les entitats de control de 
qualitat i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, entre els 
agents de l'edificació que puguin requerir els seus serveis, es regula la seva inclusió en el 
Registre general d’entitats de control de qualitat de l’edificació i en el Registre general de 
laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació del Registre general del Codi 
tècnic de l’edificació, creat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el 
Codi tècnic de l'edificació (CTE), i regulat per l'Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la 
qual es regula el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
La definició de les condicions que han de satisfer les entitats de control de qualitat de 
l’edificació i els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació permet el 
foment d'un elevat nivell de la qualitat dels seus serveis i incentiva que els prestadors 
assegurin de forma voluntària la qualitat dels mateixos mitjançant l'avaluació o certificació 
de les seves activitats per part d'organismes independents. 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya en l’article 113 atorga a la Generalitat de Catalunya 
les competències en el desplegament, l'aplicació i l'execució de la normativa de la Unió 
Europea quan afecti l'àmbit de les seves competències, en els termes que estableix el 
títol V, i en l’article 137 atorga a la Generalitat de Catalunya les competències en matèria 



d’habitatge, que inclou les normes tècniques, la inspecció i el control sobre la qualitat de 
la construcció. 
 
Per tot això, a proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, vist/d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la 
deliberació prèvia del Govern, 
 
Decreto: 
 
Capítol 1. Disposicions generals 
 
Article 1 
Objecte i àmbit d'aplicació 
Aquest Decret té per objecte regular els requisits exigibles a les entitats de control de 
qualitat de l’edificació amb domicili social o professional en el territori de Catalunya i dels 
laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació amb establiment físic en el 
territori de Catalunya, per a l'exercici de la seva activitat de serveis en tot el territori de 
l’Estat. 
 
Article 2 
Definicions 
Als efectes d’aquest Decret s’entén per: 
a) Òrgan competent: és l’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
b) Declaració responsable: és el document subscrit per la persona titular de l’entitat de 
control de qualitat de l’edificació o del laboratori d’assaigs per al control de qualitat de 
l’edificació o el seu representant legal, en el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, 
que compleix els requisits exigibles per a l’exercici de l’activitat, que disposa de la 
documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment 
durant el període que mantingui la seva activitat com a entitat de control de qualitat de 
l’edificació o com a laboratori d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació. 
c) Auditoria: informe d’una revisió del sistema de gestió de la qualitat que té implantat una 
entitat de control de qualitat de l’edificació d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 
o un laboratori d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, d’acord amb la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025, que inclou una valoració del compliment dels requisits exigibles 
a l’esmentat sistema, de caràcter intern, quan s’emet per la pròpia empresa, o extern, 
emès per un organisme especialitzat i independent designat o reconegut per l’òrgan 
competent, en virtut de les avaluacions favorables de la seva competència per a la 
realització d’aquestes auditories. 
d) Avaluació tècnica: informe sobre l’aplicació dels procediments implantats pel laboratori 
d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació o per l’entitat de control de qualitat de 
l’edificació per a la prestació de l’assistència tècnica que declara i la seva adequació als 
requisits exigibles, emès per un organisme especialitzat i independent, designat o 
reconegut per l’òrgan competent en virtut de les avaluacions favorables de la seva 
competència per a la realització d’aquestes avaluacions tècniques. 
e) Certificació: document de justificació tècnica de l’adequació contínua del sistema de 
gestió de la qualitat i dels procediments implantats per l’entitat de control de qualitat de 
l’edificació o pel laboratori d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació als requisits 
exigibles per a la prestació de l’assistència tècnica que declara prestar, concedit per un 
organisme especialitzat i independent, designat o reconegut per l’òrgan competent en 
virtut de les avaluacions favorables de la seva competència per a la realització d’aquestes 
certificacions. 



 
Capítol 2. Entitats de control de qualitat de l’edificació 
 
Article 3 
Requisits que han de complir les entitats 
3.1 Les entitats de control de qualitat de l’edificació han de satisfer els requisits següents: 
a) Identificar els camps d’actuació en els quals presten la seva assistència tècnica; 
b) Tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat conforme amb la norma UNE EN 
ISO/IEC 17020 “Criteris generals per al funcionament de diferents tipus d’organismes que 
realitzen inspecció”, que defineixi els procediments de verificació que utilitza per prestar 
l’assistència tècnica en els camps en els quals declaren actuar, així com la capacitat, 
personal, mitjans i equips adequats, en tot moment, per fer-ho; 
c) Complir les condicions de seguretat, tècniques i mediambientals exigibles a aquest 
tipus d’instal·lacions, si s’escau. 
3.2 Les entitats poden assegurar de forma voluntària la qualitat de la seva assistència 
tècnica mitjançant l’avaluació o la certificació voluntària de les seves activitats. 
3.3 El contingut dels camps d’actuació ha d’incloure, entre d’altres, els aspectes de la 
qualitat de l’edificació següents: 
a) estudis de terreny i de l’estat de conservació dels edificis; 
b) verificació del compliment del CTE i altra normativa aplicable, en edificis de nova 
construcció o en la intervenció en edificis existents; 
c) avaluació de les prestacions de l’edifici al llarg de la seva vida útil per verificar el 
compliment de cadascuna de les exigències bàsiques de l’edificació del CTE i altra 
normativa aplicable; 
d) supervisió de la certificació de l’eficiència energètica dels edificis; 
e) avaluació de les prestacions de sostenibilitat, funcionals i espacials dels edificis. 
3.4 Les entitats han d’establir l’abast de la seva prestació tècnica en les fases de projecte, 
de l’execució de les obres i de la vida útil de l’edifici en les quals intervé. 
3.5 El sistema de gestió de la qualitat que l’entitat té implantat ha de satisfer, almenys, els 
criteris següents: 
a) Identificar els camps d’actuació en els quals presta la seva assistència tècnica; 
b) Definir els procediments de verificació necessaris per prestar l’assistència tècnica en 
els camps identificats prèviament; 
c) Disposar dels mitjans materials necessaris, així com de personal amb l’adequada 
titulació, d’acord amb el que estableix la Llei d’Ordenació de l’Edificació, així com la 
formació professional, tècnica i reglamentària, per a l’exercici d’aquestes activitats; 
d) Demostrar que disposa de la solvència tècnica necessària per a la prestació de 
l’assistència tècnica declarada, mitjançant el compliment dels requisits exigibles; 
e) L’entitat ha d’establir i mantenir els procediments per a la identificació, recopilació, 
codificació, accés, arxiu, emmagatzematge, manteniment i disposició dels registres de la 
qualitat i els registres tècnics. Els registres de la qualitat han d’incloure els informes de les 
auditories internes i de les revisions per la direcció, així com els registres de les accions 
correctives i preventives; 
f) Assegurar la seva independència, imparcialitat i integritat. 
3.6 El sistema de la gestió de la qualitat de l’entitat ha de tenir, almenys, la documentació 
següent: 
a) Documents que defineixin els camps d’actuació en els quals l’entitat presta 
l’assistència tècnica, amb indicació de les fases en què actua: el projecte, l’execució de 
les obres i la vida útil de l’edifici; 
b) Manual de qualitat, que inclourà l’abast del sistema de gestió de la qualitat, incloent-hi 
els detalls d’aquest, els procediments generals documentats, la descripció de la interacció 



entre els processos del sistema i el control de la documentació i dels registres establerts 
per evidenciar la conformitat amb els requisits del sistema; 
c) Documentació que justifiqui que l'establiment físic on realitza la seva activitat com 
entitat compleix les condicions de seguretat, tècniques i medi ambientals d’acord amb la 
normativa vigent. 
d) Documents relatius als procediments i registres de verificació de la qualitat necessaris 
per prestar l’assistència tècnica en cadascun dels camps d’actuació en què declara 
prestar la seva assistència tècnica; 
e) A més pot incloure, entre la documentació del sistema de gestió de la qualitat, la 
següent: 
-la que acrediti que disposa d’auditories internes o externes, avaluacions tècniques 
favorables o de certificacions a què es refereix l’article 2 d’aquest Decret; 
-la justificació que acrediti tenir una assegurança de responsabilitat o altres instruments 
de garantia com ara avals o fiances, adequats a les assistències tècniques que presta. 
 
Article 4 
Obligacions de les entitats 
Les entitats de control de qualitat de l’edificació tenen les obligacions següents: 
a) Donar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor/a de 
l'encàrrec i, en tot cas, al o a la responsable tècnic/a de la recepció i acceptació dels 
resultats de l'assistència, ja sigui el director o la directora de l'execució de les obres o 
l'agent que correspongui en les fases de projecte, l’execució de les obres i la vida útil de 
l'edifici; 
b) Justificar documentalment el compliment dels requisits exigits per desenvolupar la seva 
activitat. 
 
Article 5 
Informes dels resultats de verificació 
5.1 L’informe dels resultats de verificació és el document en el qual les entitats de control 
de qualitat de l’edificació han de recollir els resultats de les activitats que realitzin. És un 
document únic i original, identificat unívocament mitjançant un codi assignat per l’entitat, 
signat pel personal tècnic responsable de les actuacions, amb indicació del lloc i data 
d’emissió del document. El codi (numèric o alfanumèric) ha de servir de comptador del 
registre diari dels informes dels resultats de verificació emesos per l’entitat. 
5.2 Un informe de resultats de verificació constitueix un document complet de la 
realització d’una o més actuacions efectuades sobre el mateix projecte, element d’obra, 
instal·lació o material. 
5.3 Els informes dels resultats de verificació han de contenir la informació següent: 
a) Dades d’identificació de l’entitat; 
b) Dades d’identificació de l’agent autor/a de l’encàrrec: nom, adreça i NIF; 
c) Descripció de la petició: localització, identificació i actuacions sol·licitades; 
d) Descripció de les actuacions: referència a les normes aplicades i/o procediments 
interns i observacions, si s’escau, sobre el procés de realització de la verificació; 
e) Resultats de la verificació; 
f) Dades que han de constar en els documents d’emissió de resultats per indicació de les 
normes i/o dels procediments interns aplicats; 
g) Data, nom o noms, titulació acadèmica, col·legi professional i número de col·legiat, 
funcions i signatura o signatures del personal tècnic responsable que autoritza l’informe 
dels resultats de verificació. 
5.4 L’agent autor/a de l’encàrrec ha de rebre de l’entitat una còpia autenticada pel 
personal tècnic responsable de l’informe de resultats de verificació. 



5.5 L’original de l’informe de resultats de verificació s’ha de conservar a l’arxiu d’informes 
de l’entitat juntament amb els corresponents documents de treball de la realització de les 
actuacions que comprèn, els quals han de contenir el nom, titulació i signatura de 
l’operador o operadora que els ha efectuat. 
5.6 Els informes dels resultats de verificació emesos per les entitats de control de qualitat 
de l’edificació no produeixen cap efecte en relació amb els projectes, les obres i les 
intervencions realitzades o que es pretenguin realitzar per les persones físiques o 
jurídiques que actuïn com a promotores, constructores o contractistes, o projectistes, que 
siguin propietàries de les entitats de control de qualitat, que hi tinguin qualsevol 
participació en el seu capital, o que hi ostentin càrrecs d’administració o direcció tècnica, 
o que hi tinguin qualsevol altra capacitat d’influència que pugui comprometre la 
independència, imparcialitat o integritat exigida a les entitats de control de qualitat. 
 
Article 6 
Llibre registre de les actuacions de verificació 
Les entitats de control de qualitat de l’edificació han de disposar d'un llibre registre de les 
actuacions de verificació, que ha d'estar actualitzat de manera permanent i en el qual hi 
ha de figurar, com a mínim, per a cada actuació de verificació que es faci: el codi de 
referència, la data de l'encàrrec, el nom, l'adreça i el NIF de l’agent autor/a de l’encàrrec, 
la identificació del projecte, obra, element, instal·lació o material, les actuacions 
encarregades, les verificacions, els resultats i les dates de lliurament dels resultats. 
 
Article 7 
Subcontractació d’actuacions de verificació 
7.1 Quan, per circumstàncies excepcionals que s'han de justificar si així ho exigeix l’òrgan 
competent, una entitat subcontracti actuacions de verificació incloses al seu abast 
d’actuació per situacions imprevistes tals com càrrega excessiva de treball, necessitat 
d'altres experts o incapacitat temporal, entre altres, la subcontractació s'ha d'assignar a 
una altra entitat que tingui aquestes actuacions de verificació que se subcontracten dintre 
del seu abast d’actuació i compleixi els requisits exigibles. 
7.2 L’entitat ha d'informar per escrit al seu client de la situació i obtenir la seva aprovació 
per escrit. 
7.3 L’entitat ha de disposar d'un registre de les subcontractacions que realitzi. 
7.4 L’entitat que subcontracti les actuacions de verificació ha de trametre els informes 
dels resultats de verificació de l’entitat subcontractada al seu client. 
 
Article 8 
Declaració responsable de les entitats 
8.1 Les entitats de control de qualitat de l’edificació, que tinguin el seu domicili social o 
professional a Catalunya, han de complir els requisits previstos en aquest Decret, així 
com els requisits de l’establiment físic en què es realitza l’activitat establerts per la 
normativa vigent. 
8.2 Les entitats de control de qualitat de l’edificació per iniciar la seva activitat han de 
presentar una  declaració responsable que permet exercir la seva activitat com a entitat 
de control de qualitat de l’edificació a tot el territori de l’Estat, amb caràcter indefinit, 
sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció de l’òrgan competent. 
8.3 La declaració responsable d’entitat de control de l’edificació es presenta a través del 
portal electrònic únic per a les empreses (Canal Empresa), per ser tramesa a l’òrgan 
competent en matèria de qualitat de l’edificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
8.4 La declaració responsable, complimentada en el model normalitzat i el format que 
aprova l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que es pot obtenir al portal electrònic únic 



per a les empreses  i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha de contenir la 
informació següent, sens perjudici del que estableix la disposició addicional tercera: 
a) Les dades d’identificació de l’entitat. Les entitats que prestin la seva assistència tècnica 
des de diferents centres han de declarar els seus emplaçaments; 
b) L’abast de la seva actuació com a entitat, amb indicació de la seva prestació tècnica en 
les fases de projecte, l’execució de les obres i/o la vida útil de l’edifici. Les entitats que 
prestin la seva assistència tècnica des de diferents centres, han d’identificar l’assistència 
tècnica que presten des de cadascun d’ells; 
c) Declaració sobre el compliment de les condicions establertes per aquest Decret per a 
les entitats de control de qualitat; 
d) L’entitat pot fer constar en la declaració responsable, per a la seva possible valoració 
per l’òrgan competent, que disposa d’auditories o avaluacions tècniques favorables o de 
certificacions. 
8.5 Les entitats de control de qualitat de l’edificació han de comunicar electrònicament a 
l’òrgan competent qualsevol modificació de les dades incloses en la declaració 
responsable en el moment en que es produeixi o el cessament de l’activitat de l’entitat a 
través del portal electrònic únic per a les empreses. En tots els casos, aquestes 
comunicacions han de ser trameses a l’òrgan competent en matèria de qualitat de 
l’edificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Capítol 3. Laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació 
 
Article 9 
Requisits que han de complir els laboratoris 
9.1 Els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació han de satisfer els 
requisits següents: 
a) Donar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat com a laboratori a 
l'agent autor/a de l'encàrrec i, en tot cas, al o a la responsable tècnic/a de la recepció i 
acceptació dels resultats de l'assistència, ja sigui el director o la directora de l'execució de 
les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l’execució de les obres i la 
vida útil de l'edifici; 
b) Relacionar i identificar els assaigs i proves de servei que realitzen; 
c) Tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025 “Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig”, que 
defineixi els procediments i mètodes que utilitza en la realització dels assaigs i proves de 
servei en què presta la seva assistència tècnica, així com la capacitat, personal, mitjans i 
equips adequats per fer-ho; 
d) Complir les condicions de seguretat, tècniques i mediambientals exigibles a aquest 
tipus d’instal·lacions; 
9.2 Els laboratoris poden assegurar de forma voluntària la qualitat de la seva assistència 
tècnica mitjançant l’avaluació o la certificació voluntària de les seves activitats. 
9.3 Els laboratoris han de definir la relació d’assaigs i proves de servei per al control de la 
qualitat de l’edificació que realitzen que, amb caràcter indicatiu, s’agrupen de la manera 
següent: 
a) Assaigs de geotècnia; 
b) Assaigs de vials; 
c) Assaigs d’estructures de formigó estructural; 
d) Assaigs d’estructures d’acer estructural; 
e) Assaigs d’obres de ram de paleta; 
f) Proves de servei. 
9.4 El sistema de gestió de la qualitat que el laboratori té implantat ha de satisfer els 
criteris següents: 



a) El personal ha de tenir la titulació, la formació i els coneixements necessaris per exercir 
les funcions que se li assignin en el laboratori. Per a això el sistema de qualitat del 
laboratori ha de preveure la qualificació de cada lloc, el pla de formació del personal i els 
registres corresponents. 
b) Les instal·lacions del laboratori on es realitzen els assajos, incloses, entre d’altres, les 
fonts d’energia, il·luminació i condicions ambientals, han de permetre i facilitar la correcta 
realització dels assaigs. 
c) Els laboratoris han d’utilitzar els mètodes d’assaig i de calibració, si escau, 
normalitzats. El laboratori ha de disposar d’instruccions sobre l’ús i el funcionament de 
tots els equips rellevants. 
d) El laboratori ha d’estar equipat, en tot moment, amb tots els mitjans de mostreig i 
equips de mesura i assaig necessaris per a la correcta realització dels assaigs i 
calibracions, si escau, i processament i anàlisi de dades sobre assaigs en els que presta 
la seva assistència tècnica. 
e) Els equips de mesura i d’assaig utilitzats en el laboratori han de ser verificats i, si 
escau, calibrats, abans de la seva posada en servei i posteriorment quan ho assenyali el 
programa de manteniment, verificació i calibració del laboratori. 
f) El laboratori ha d’establir i mantenir procediments per a la identificació, recopilació, 
codificació, accés, arxiu, emmagatzematge, manteniment i disposició dels registres de la 
qualitat i els registres tècnics. Els registres de la qualitat han d’incloure els informes de les 
auditories internes i de les revisions per la direcció, així com els registres de les accions 
correctives i preventives. 
g) Els resultats de cada assaig, o sèrie d’assaigs del laboratori, han de ser objecte 
d’informe de forma exacta, clara, no ambigua i objectiva, d’acord amb les instruccions 
específiques dels mètodes d’assaig. 
h) Assegurar la seva independència, imparcialitat i integritat. 
9.5 El sistema de la gestió de la qualitat del laboratori ha de tenir, almenys, la 
documentació següent: 
a) Relació dels assaigs i proves de servei amb els quals el laboratori presta l’assistència 
tècnica requerida; 
b) Manual de qualitat que ha d’incloure l’abast del sistema de gestió de la qualitat, 
incloent-hi els detalls, els procediments generals documentats, la descripció de la 
interacció entre els processos del sistema i el control de la documentació i dels registres 
establerts per evidenciar la conformitat amb els requisits del sistema. 
c) Documentació que justifiqui que l’establiment on realitza l’activitat com a laboratori 
compleix les condicions de seguretat, tècniques i mediambientals exigibles a aquest tipus 
d’instal·lacions. 
d) Documents relatius als procediments i registres de verificació de la qualitat necessaris 
per a la realització dels assaigs o proves de servei indicats en la seva declaració 
responsable. 
e) Els certificats de calibració externa i interna dels equips d’assaig. 
f) A més, es pot incloure, entre la documentació del sistema de gestió de la qualitat, la 
següent: 
−La que acrediti que disposa d’auditories internes o externes, avaluacions tècniques 
favorables o de certificacions a què es refereix l’article 2 d’aquest Decret. 
−La justificació que acrediti tenir una assegurança de responsabilitat o altres instruments 
de garantia com ara avals o fiances, adequats a les assistències tècniques que presta. 
 
Article 10 
Obligacions dels laboratoris 
Els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació tenen les obligacions 
següents: 



a) Donar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor/a de 
l'encàrrec i, en tot cas, al o a la responsable tècnic/a de la recepció i acceptació dels 
resultats de l'assistència, ja sigui el director o la directora de l'execució de les obres o 
l'agent que correspongui en les fases de projecte, l’execució de les obres i la vida útil de 
l'edifici; 
b) Justificar el compliment dels requisits exigits per desenvolupar la seva activitat. 
 
Article 11 
Actes de resultats d’assaigs 
11.1 L’acta de resultats d’assaigs és el document en el qual els laboratoris d’assaigs per 
al control de qualitat de l’edificació han de recollir els resultats dels assaigs o de les 
proves que realitzin. És un document únic i original, identificat unívocament mitjançant un 
codi assignat pel laboratori, signat pel personal tècnic responsable dels assaigs, amb 
indicació del lloc i data d’emissió del document. El codi (numèric o alfanumèric) ha de 
servir de comptador del registre diari de les actes de resultats d’assaigs emeses pel 
laboratori. 
11.2 Les actes de resultats d’assaigs han de contenir la informació següent: 
a) Dades d’identificació del laboratori; 
b) Dades d’identificació de l’agent autor/a de l’encàrrec: nom, adreça i NIF; 
c) Descripció de la petició: localització, identificació i procedència de la mostra i assaigs 
sol·licitats; 
d) Descripció dels assaigs: referència a les normes d’assaigs aplicades i/o procediments 
interns i observacions, si s’escau, sobre el procés d’execució dels assaigs; 
e) Resultats dels assaigs; 
f) Dades que han de constar en els documents d’emissió de resultats d’assaigs per 
indicació de les normes d’assaigs i/o procediments interns aplicats; 
f) Data, nom o noms, funcions i signatura o signatures del personal tècnic responsable 
que autoritza l’acta de resultats d’assaigs. 
11.3 Els dictàmens, els informes i les interpretacions derivades dels resultats dels 
assaigs, o qualsevol altre document d’abast i contingut semblant, no es poden incloure a 
les actes de resultats d’assaigs. 
11.4 Un acta de resultats d’assaigs o prova constitueix un document complet de la 
realització d’un o més assaigs efectuats sobre la mateixa mostra d’un material o element 
d’obra. 
11.5 L’agent autor/a de l’encàrrec ha de rebre del laboratori una còpia autenticada pel 
personal tècnic responsable de l’acta de resultats d’assaigs. 
11.6 L’original de l’acta de resultats d’assaigs s’ha de conservar a l’arxiu d’actes del 
laboratori juntament amb els corresponents documents de treball de l’execució dels 
assaigs que comprèn, els quals han d’estar signats per l’operador o operadora que els ha 
efectuat. 
11.7 Les actes de resultats d’assaigs i proves realitzades pels laboratoris d’assaigs per al 
control de qualitat de l’edificació no produeixen cap efecte en relació amb les obres 
realitzades o que es pretenguin realitzar per les persones físiques o jurídiques que actuïn 
com a promotores, constructores o contractistes, o subministradores de productes de 
construcció, que siguin propietàries dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat, 
que hi tinguin qualsevol participació en el seu capital, o que hi ostentin càrrecs 
d’administració o direcció tècnica, o que hi tinguin qualsevol altra capacitat d’influència 
que pugui comprometre la independència, imparcialitat o integritat exigida als laboratoris 
d’assaigs per al control de qualitat. 
 
Article 12 
Llibre registre d’assaigs 



Els Laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació han de disposar d'un 
llibre registre d'assaigs, que ha d'estar actualitzat de manera permanent i en el qual hi ha 
de figurar, com a mínim, per a cada assaig que es faci: el codi de referència, la data de 
l'encàrrec, el nom, l'adreça i el NIF de l’agent autor/a de l’encàrrec, la procedència de la 
mostra, el material, els tipus d'assaigs, els resultats i les dates de lliurament dels 
resultats. 
 
Article 13 
Subcontractació d’assaigs 
13.1 Quan, per circumstàncies excepcionals que s'han de justificar si així ho exigeix 
l’òrgan competent, un laboratori subcontracti assaigs inclosos al seu abast d’actuació per 
situacions imprevistes tals com càrrega excessiva de treball, necessitat d'altres experts o 
incapacitat temporal, entre altres, la subcontractació s'ha d'assignar a un altre laboratori 
que tingui aquests assaigs que se subcontracten dintre del seu abast d’actuació i 
compleixi els requisits exigibles. 
13.2 El laboratori ha d'informar per escrit al seu client de la situació i obtenir la seva 
aprovació per escrit. 
13.3 El laboratori ha de disposar d'un registre de les subcontractacions que realitzi. 
13.4 El laboratori que subcontracti els assaigs ha de trametre les actes de resultats 
d’assaigs del laboratori subcontractat al seu client. 
 
Article 14 
Declaració responsable dels laboratoris 
14.1 Els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, que tinguin el seu 
establiment físic a Catalunya, han de complir els requisits previstos en aquest Decret, així 
com els requisits de l’establiment físic en què es realitza l’activitat establerts per la 
normativa vigent.  
14.2 Els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació han de presentar per 
cada instal·lació una declaració responsable amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, la 
qual permet exercir l’activitat com a laboratori d'assaigs per al control de qualitat de 
l'edificació a tot el territori de l’Estat, amb caràcter indefinit, sense perjudici de les facultats 
de comprovació, control i inspecció de l’òrgan competent 
14.3 La declaració responsable dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de 
l’edificació es presenta a través del portal electrònic únic per a les empreses (Canal 
Empresa), per ser tramesa a l’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
14.4 La declaració responsable, complimentada en el model normalitzat i el format que 
aprova l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que es pot obtenir al portal electrònic únic 
per a les empreses  i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha de contenir, la 
informació següent, sens perjudici del previst a la disposició addicional tercera: 
a) Les dades d’identificació del laboratori; 
b) Els assaigs i/o les proves de servei i les normes d’aplicació i/o els procediments interns 
corresponents a l’abast de la seva actuació com a laboratori d’assaigs; 
c) Declaració sobre el compliment de les condicions establertes per aquest Decret per als 
Laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació; 
d) El laboratori pot fer constar en la declaració, per a la seva possible valoració per 
l’òrgan competent, que disposa d’auditories o avaluacions tècniques favorables o de 
certificacions; 
14.5 Els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació han de comunicar 
electrònicament a l’òrgan competent qualsevol modificació de les dades incloses en la 
declaració responsable en el moment en que es produeixi o el cessament de l’activitat del 
laboratori a través del portal electrònic únic per a les empreses. En tots els casos, 



aquestes comunicacions han de ser trameses a l’òrgan competent en matèria de qualitat 
de l’edificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Capítol 4. Registre de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris 
d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació 
 
Article 15 
Creació i funcionament del Registre 
Es crea el Registre de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris 
d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació en l’òrgan competent en matèria de 
qualitat de l’edificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
El Registre és de caràcter públic, està disponible a la pàgina web de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, http://www.agenciahabitatge.cat, i en ell s’hi inscriuen d’ofici les 
entitats de control de qualitat de l’edificació i els laboratoris d’assaigs per al control de 
qualitat de l’edificació que hagin presentat una declaració responsable com a entitat o  
com a laboratori en els termes dels articles 8 i 14 d’aquest Decret. 
 
El Registre està format per dues seccions: 
- Secció 1: Entitats de control de qualitat de l’edificació 
- Secció 2: Laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació 
L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) fa la recepció de les declaracions responsables de 
les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control 
de qualitat de l’edificació i les tramet a l’òrgan competent en matèria de qualitat de 
l’edificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitza la inscripció d’ofici en el registre d’entitats i 
de laboratoris a través de l’Oficina de Gestió Empresarial a fi de comunicar al sol·licitant 
la inscripció corresponent. 
Els comunicats sobre les modificacions de les dades que es van fer constar en les 
declaracions responsables de les entitats i dels laboratoris, així com del cessament de 
l’activitat, que presentin les entitats i els laboratoris davant l’Oficina de Gestió Empresarial 
són objecte de recepció per aquesta i a través d’ella l’òrgan competent en matèria de 
qualitat de l’edificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitza la inscripció, 
modificació o cancel·lació en el registre d’entitats i de laboratoris. 
En el cas de resolució de cancel·lació o d’acord de suspensió cautelar de l’activitat d’una 
entitat o d’un laboratori, l’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya cancel·la la inscripció de l’entitat o del laboratori en 
la secció corresponent del registre d’entitats i de laboratoris. 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica a l’òrgan competent encarregat del 
Registre general del Codi tècnic de l’edificació les inscripcions, modificacions i 
cancel·lacions de les declaracions responsables de les entitats i dels laboratoris. 
 
Capítol 5. Règim de control, inspecció i sancions 
 
Article 16 
Assegurament de la qualitat 
L’òrgan competent, amb la finalitat de fomentar un elevat nivell de la qualitat dels serveis 
que ofereixen les entitats de control de qualitat de l’edificació i els laboratoris d’assaigs 
per al control de qualitat de l’edificació, promou que aquests assegurin de forma 
voluntària la qualitat dels serveis per mitjà de l’avaluació o la certificació voluntària de les 
seves activitats per part d’organismes independents, que acreditin que satisfan els 
requisits exigibles per a la realització de les activitats pròpies de les entitats i els 
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laboratoris mitjançant auditories, avaluacions tècniques i certificacions o qualsevol altre 
procediment admissible per l’òrgan competent. 
Per aconseguir-ho, pot reduir les inspeccions que, si s’escau, realitzi, quan l’entitat o el 
laboratori aportin auditories, avaluacions tècniques i certificacions emeses per un 
organisme especialitzat i independent, designat o reconegut per l’òrgan competent. 
Igualment pot valorar les acreditacions concedides d’acord amb el Reglament de la 
infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial, aprovat pel Reial decret 
2200/1995, de 28 de desembre, i, modificat pel Reial decret 338/2010, de 19 de març, en 
l’àmbit de la qualitat i la seguretat industrial, per a les actuacions de les entitats i 
laboratoris que puguin incidir en l’esmentat àmbit. 
 
Article 17 
Inspecció de les entitats i els laboratoris 
17.1 L’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, d’acord amb el principi d’intervenció de les administracions públiques per a 
l’exercici d’una activitat, i d’acord amb el que es preveu en l’article 88 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, ha de vetllar pel compliment dels requisits i obligacions previstos en aquest 
Decret, per a la qual cosa pot comprovar, verificar, investigar i inspeccionar les 
instal·lacions, els resultats de l’assistència tècnica, els fets, actes, elements, activitats, 
estimacions i altres circumstàncies que es produeixin. 
17.2  El personal inspector de l’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot controlar les entitats amb domicili social o 
professional i laboratoris amb establiment físic en el territori de Catalunya, per tal de 
verificar el seu correcte funcionament d’acord amb les condicions establertes en aquest 
Decret. 
17.3 En cada inspecció s’ha de comprovar que el sistema de gestió de la qualitat que té 
implantat l’entitat o el laboratori compleix les condicions establertes per aquest Decret i 
s’han de realitzar les comprovacions següents: 
a) Adequació dels procediments establerts per a la realització de les activitats del seu 
àmbit d’actuació; 
b) Capacitat per a la correcta realització de l’assistència tècnica; 
c) Qualificació i nombre del personal que realitza les verificacions o els assaigs; 
d) Suficiència de mitjans i equips per a totes les activitats que realitza, si s’escau; 
e) Condicions adequades de l’establiment físic, si s’escau; 
f) Compliment de les condicions ambientals exigibles a les instal·lacions, si s’escau; 
g) Registres de les actuacions realitzades i dels resultats obtinguts. 
17.4 De cada inspecció s’ha d’aixecar la corresponent acta, en la qual s’han de fer 
constar les deficiències que s’hagin pogut observar en la inspecció o la conformitat en el 
funcionament de l’entitat o del laboratori; 
17.5 En el cas d’indicació de defectes sobre el funcionament de l’entitat o el laboratori a 
l’acta d’inspecció, l’entitat o el laboratori analitzarà les esmentades deficiències, 
proposarà les mesures necessàries per corregir-les i establirà el termini màxim en què es 
compromet a tenir implantades les mesures correctores. 
17.6 L'organisme competent en matèria de qualitat de l’edificació, a la vista de l'acta 
d'inspecció, de la transcendència de les deficiències detectades en la prestació del servei 
i de la proposta de correcció que fa l’entitat o el laboratori, pot donar per finalitzada la 
inspecció, verificant les modificacions introduïdes en la següent inspecció o comprovar en 
l’establiment l'adequació de les mesures adoptades. 
 
Article 18 
Qüestions relacionades amb l’incompliment i el règim sancionador 



18.1 L'òrgan competent, davant de la manca de presentació de la declaració 
responsable com a entitat o com a laboratori, la inexactitud, falsedat o omissió de 
qualsevol dada, manifestació o document, de caràcter essencial, que s'acompanyi o 
incorpori a una declaració responsable, i, en general, davant de qualsevol incompliment 
de les disposicions contingudes en aquest Decret, pot acordar la impossibilitat de 
continuar l'activitat de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris 
d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, d'acord amb el que estableix l'article 69 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sense perjudici de l'establert a l’article 68.1 de la 
mateixa Llei i a l’article 7 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, i de les responsabilitats 
penals, civils o administratives que se’n poden derivar d’acord amb l’article 8 de la Llei 
16/2015, del 21de juliol, i en especial de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 
18.2 L'òrgan competent, en el cas d’acordar el cessament o la suspensió cautelar de 
l’activitat d’una entitat de control de qualitat de l’edificació o d’un laboratori d’assaigs per 
al control de qualitat de l’edificació, cancel·la la inscripció de l’entitat o del laboratori del 
Registre de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per 
al control de qualitat de l’edificació i ho comunica a l’òrgan competent encarregat del 
Registre general del Codi tècnic de l'edificació. 
 
Disposició addicional primera 
L’exercici de les funcions per a les que estan habilitades les entitats de control de qualitat 
de l’edificació no es corresponen amb les funcions previstes en el sistema de prevenció 
d’incendis de Catalunya que desenvolupen les entitats col·laboradores autoritzades en 
virtut del Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats col·laboradores de 
l’Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament 
competent en matèria de seguretat pública. Tampoc seran substitutòries de les tasques 
de visat voluntari o obligatori reservades als col·legis professionals. 
 
Disposició addicional segona 
Col·laboració amb les autoritats de protecció civil 
Les entitats de control de qualitat de l’edificació col·laboraran, conjuntament amb les 
altres especialitats que correspongui, amb l’òrgan competent en matèria de protecció civil 
per a l’avaluació dels danys en els edificis en cas de sisme greu o qualsevol altra 
catàstrofe que afecti de forma generalitzada els habitatges o les edificacions de serveis 
essencials, d’acord amb els protocols que de forma específica s’estableixin a aquests 
efectes. 
 
Disposició addicional tercera 
Simplificació de les càrregues administratives 
L’inici d’activitat de les entitats de control de qualitat de l’edificació que disposin 
d’establiment, les característiques del qual suposi l’aplicació de règims d’intervenció 
concurrents, s’articula mitjançant un únic formulari que integra aquests règims. 
Aquest formulari es presenta al portal electrònic únic per a les empreses que, actuant 
com a xarxa interadministrativa, ho tramet a l’Administració competent. 
L’inici d’activitat dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació que 
disposin d’establiment, les característiques del qual suposi l’aplicació de règims 
d’intervenció concurrents, s’articula mitjançant un únic formulari que integra aquests 
règims, sens perjudici de les especificitats que suposi el compliment de la normativa en 
matèria de seguretat i incendis. 
Aquest formulari es presenta al portal electrònic únic per a les empreses que, actuant 
com a xarxa interadministrativa, ho tramet a l’Administració competent. 



Les comunicacions relatives a modificació de dades així com la baixa de l’activitat,  
s’articulen mitjançant un únic formulari, que d’acord amb aquest Decret es presenta al 
portal electrònic únic per a les empreses que ho tramet a l’Administració corresponent. 
 
Disposició Transitòria 
D’acord amb les previsions de l’apartat segon de la disposició final setena de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, com a màxim fins el 2 d’octubre del 2018, mentre no es posi en 
funcionament el registre electrònic, el punt d’accés general electrònic a l’Administració i 
altres mitjans o sistemes operatius que permetin la gestió electrònica de les sol·licituds, 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot admetre i gestionar els documents i les 
comunicacions que preveu aquest Decret en altres formats diferents als habilitats pels 
procediments electrònics. 
 
Disposició derogatòria 
Queden derogats: 
a) El Decret 257/2003, de 21 d’octubre, sobre l’acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de 

la Construcció. 
b) El Decret 31/2005, de 8 de març, sobre l’ampliació del termini establert pel Decret 

257/2003, de 21 d’octubre, per disposar de l’acreditació de laboratori d’assaigs de la 
construcció. 

 
Barcelona,   de         de 2017 
 
 
 
 
 
Carles Puigdemont i Casamajó  
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
Meritxell Borràs i Solé 
Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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