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DICTAMEN 18/2007 sobre l’Avantprojecte de llei de 
seguretat industrial. 
 
 
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 i per delegació del Ple, la Comissió Executiva del 
Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 
de desembre de 2007, aprova el següent  

 
DICTAMEN 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En data 21 de novembre del 2007 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d'Innovació, 
Universitats i Empresa en el qual sol·licitava l’emissió, pel tràmit d’urgència, 
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de 
l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial. 
La Comissió de treball de Polítiques sectorials es va reunir el dia 29 de 
novembre i va elaborar la proposta de dictamen.  
 
II. CONTINGUT 
 
L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul, cinquanta-un articles distribuïts 
en cinc títols, sis disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, una 
disposició derogatòria i tres disposicions finals.  
 
El preàmbul exposa que l’objecte de la llei és regular, d’acord amb l’àmbit 
competencial de la Generalitat i per primera vegada en un text únic, el 
conjunt de la matèria sobre seguretat industrial en el territori de Catalunya, 
incloent-hi la vigilància del mercat. Destaca com a novetat que es crea 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, que es configura com l’autoritat 
que ha d’exercir les competències de la Generalitat en matèria de seguretat 
industrial. 
 
El preàmbul també destaca, en relació amb els serveis d’inspecció 
d’instal·lacions, aparells i automòbils, que en substitució de l’actual règim de 
concessió s’estableix un model d’autorització administrativa.  
 
D’altra banda, el preàmbul especifica el marc competencial a partir del qual 
es dicta la norma, els seus antecedents així com la seva estructura. 
 
El Títol I, denominat “Disposicions generals”, engloba els sis primers articles 
que regulen l’objecte, l’àmbit d’aplicació i el caràcter concurrent de 
l’Avantprojecte de llei. Seguidament, defineix els conceptes principals; 
enumera les condicions generals de la seguretat industrial i la 
responsabilitat dels agents que hi intervenen.  
 
El Títol II, denominat “De la seguretat de les activitats que poden produir 
accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn”, està 
constituït pels articles 7 al 9 i estableix la normativa aplicable a l’exercici 
d’activitats industrials que poden produir accidents greus. Així mateix, 
aquest Títol regula els criteris que han de servir per establir limitacions 
urbanístiques en relació amb els establiments on es desenvolupen 
aquestes activitats industrials.  
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El Títol III, denominat “De l’Agència Catalana de Seguretat Industrial” 
engloba de l’article 10 al 25, agrupats en quatre capítols. En aquest Títol es 
crea l’Agència Catalana de Seguretat Industrial que es configura com 
una entitat de dret públic sotmesa, amb caràcter general, al dret privat, que 
exerceix les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
seguretat industrial i que ha de garantir que la competència no afecti la 
qualitat del servei d’inspecció; les condicions per a la competència entre els 
operadors i la prestació subsidiària en cas de fallada de la iniciativa privada, 
per tal d’assegurar la universalitat del servei.  
 
El Títol IV denominat “Del règim jurídic dels operadors de la inspecció en 
matèria de seguretat industrial” engloba els articles 26 a 39, agrupats en tres 
capítols. Se substitueix el règim de concessió per un règim d’autorització 
administrativa i, es determinen les funcions, requisits i obligacions que 
corresponen als esmentats operadors. 
 
El Títol V denominat “Del control de l’Administració de la seguretat industrial“ 
engloba de l’article 40 al 51 agrupats en tres capítols. En aquest títol es 
regula la potestat inspectora i sancionadora de l’Administració, es 
tipifiquen les infraccions i s’estableix el corresponent règim sancionador. 
 
Hi ha sis disposicions addicionals. La primera regula el règim d’autorització 
dels operadors de la inspecció habilitats d’acord amb la Llei 10/2006. La 
disposició addicional segona regula l’eficàcia dels actes dictats a l’empara 
del Decret 361/2001.  
 
La disposició addicional tercera regula l’accés dels nous operadors de la 
inspecció en matèria de seguretat industrial a les dades dels registres en 
matèria de seguretat industrial. 
 
La disposició addicional quarta fa referència a la cooperació i la 
coordinació entre l’Agència Catalana de Seguretat Industrial i l’autoritat 
laboral. 
 
La disposició addicional cinquena configura com a recurs econòmic de 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial els ingressos obtinguts per la 
finalització dels contractes concessionals i de l’execució de les fiances 
constituïdes pels concessionaris en matèria de seguretat industrial. 
 
La disposició addicional sisena fa referència a l’ús de mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics per part de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial. 
 
Les disposicions transitòries primera i segona regulen l’eficàcia, extinció i 
transferència de l’habilitació dels operadors de la inspecció establerta amb 
caràcter excepcional i transitori per l’article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de 
juliol, de la prestació dels serveis d’inspecció en matèria de seguretat 
industrial. 
 
La disposició transitòria tercera faculta el departament competent en matèria 
de seguretat industrial per a l’exercici de les funcions atribuïdes a l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial mentre no s’aprovi el decret que n’ha de 
desenvolupar l’organització i règim jurídic. 
 
La disposició transitòria quarta regula el procés de reassignació del personal 
que ocupin llocs de treball en serveis que s’integrin en l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial. 
 
La disposició transitòria cinquena disposa l’aplicació dels reglaments tècnics 
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de seguretat industrial estatals en defecte de l’aprovació pel Govern de 
reglaments tècnics propis. 
 
La disposició transitòria sisena estableix la normativa aplicable a la 
comunicació d’accidents en les instal·lacions industrials mentre no es 
desenvolupi reglamentàriament la Llei. 
 
La disposició final primera, d’una banda, estableix una redacció nova per a 
determinades taxes relatives a la seguretat industrial i, d’altra banda, crea 
tributs nous en aquest àmbit. La disposició final segona faculta el Govern a 
desenvolupar reglamentàriament l’Avantprojecte de llei. La disposició final 
tercera estableix l’entrada en vigor de l’Avantprojecte de llei. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
 
Primera. El CTESC entén que la seguretat industrial a Catalunya en els 
termes que es postula en el preàmbul de l’Avantprojecte de llei de seguretat 
industrial ja està prou garantida a través de la normativa existent que 
cobreix tots aquells àmbits de gestió en els quals l’activitat productiva pot 
ser una font de perill per a la mateixa organització, per a la població o per al 
territori. En aquest sentit, la promulgació d’una Llei de seguretat industrial, 
com es pretén, pot produir un efecte de sobrelegislació. 
 
Segona. El CTESC considera que la creació de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial, regulada al Títol III de l’Avantprojecte de llei, no té cap 
justificació com a necessitat de servei i en conseqüència, no estima 
necessari crear-la.   
 
Tercera. El CTESC considera que aquest Avantprojecte de llei produeix un 
cost econòmic que no té prou equivalència amb el nivell de seguretat 
industrial que es pretén introduir. 
 
Quarta. El CTESC posa de manifest que l’Avantprojecte de llei que es 
dictamina pretén regular aspectes productius, com són els referents a les 
activitats industrials, amb altres purament “complementaris” (vehicles, 
ascensors, etc.), creant una normativa confusa i heterogènia que pot 
originar efectes contraproduents.  
 
Cinquena. El CTESC considera que la definició d’activitat, instal·lació i 
producte industrial que fa l’Avantprojecte de llei no hauria de donar entrada 
a què, sense justificació, tot aparell industrial de qualsevol tipus sigui objecte 
de control, inspecció i taxació.  
 
Sisena. El CTESC considera imprescindible un exhaustiu control de 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial del compliment de la normativa 
en vigor per part dels operadors de la inspecció.  
 
Setena. El CTESC considera positiva la previsió de la connexió telemàtica 
de l’Agencia Catalana de Seguretat Industrial amb els operadors de la 
inspecció.  
 
Vuitena. El CTESC considera que als òrgans col·legiats de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial s’hauria de garantir la representació de les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives.  
 
Novena. El CTESC considera que l’Avantprojecte de llei conté excessives 
remissions al desenvolupament reglamentari i aquest fet podria resultar 
incongruent amb la seguretat que pretén aconseguir la Llei. D’altra banda, el 



                                                                                                                                                   5-Dictamen 

 

CTESC proposa que, en qualsevol cas, s’estableixi un termini per a procedir 
al desenvolupament reglamentari. 
 
Desena. El CTESC constata que a l’annex 1 del dossier que acompanya 
l’Avantprojecte de llei, dedicat a “les reunions amb les entitats afectades”, 
exposa les celebrades amb les que es consideren estrictament afectades, 
no figurant en aquest tràmit previ Foment del Treball Nacional com a 
organització empresarial més representativa. D’altra banda, el CTESC 
considera que la menció a la Cambra de Comerç és insuficient en no 
determinar a quina cambra de comerç es refereix i si s’ha consultat o no a 
altres cambres establertes al territori català i, si més no, al Consell de 
Cambres de Comerç de Catalunya.  
 
Onzena. El CTESC considera que la petició del present dictamen a través 
del procediment d’urgència no està prou justificada. Ateses les 
característiques del text sotmès a dictamen, la petició del dictamen pel 
tràmit d’urgència ha dificultat la tasca que correspon fer al CTESC.  
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC considera que l’expressió “vigilància del mercat en aquesta 

matèria” que s’empra al preàmbul i a l’articulat de l’Avantprojecte de llei, 
pot donar lloc a diferents interpretacions i, per tant, recomana que 
s’aclareixi aquest concepte.  

 
2. El CTESC recomana, per tal de facilitar la interpretació de la norma, que 

s’afegeixi la referència a l’Avantprojecte de llei en les remissions que 
alguns articles fan a altres articles de l’Avantprojecte. Així, per exemple, 
al final de l’article 2 s’hauria d’afegir l’incís “d’aquesta Llei” a continuació 
de “l’article 1.2”. En la mateixa línia, recomana que en aquells apartats 
d’articles que fan remissions a altres apartats del mateix article  
s’afegeixi la referència a l’article en qüestió. Així, per exemple, al final 
del primer paràgraf de l’article 1.4 recomana que s’afegeixi l’incís 
“d’aquest article” abans “d’aquesta llei regula”.  

 
3. El CTESC considera que a l’article 1.4.b) de l’Avantprojecte de llei 

caldria referenciar el concepte de substàncies perilloses a la Directiva 
96/82/CE relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en 
els que intervenen substàncies perilloses (modificada per la Directiva 
2003/105/CE), i la normativa d’aplicació que la desenvolupa.  

 
4. El CTESC considera que a l’article 3.2 de l’Avantprojecte de llei s’hauria 

d’aclarir que les competències que s’atribueixen per aquest article a 
l’òrgan o organisme de la Generalitat competent en matèria d’energia 
són les competències en matèria de seguretat industrial.  

 
5. En relació amb la definició que a l’article 4 de l’Avantprojecte de llei es 

fa  d’activitat, instal·lació i producte industrial, el CTESC considera que 
cal introduir en la redacció una definició més concreta i específica.  

 
6. El CTESC considera que a l’article 4 de l’Avantprojecte de llei s’hauria 

d’incloure la definició de “personal inspector dels operadors de la 
inspecció en matèria de seguretat industrial” als quals s’atribueixen 
responsabilitats en l’apartat “i” de l’article 6. D’altra banda, considera 
que caldria que l’Avantprojecte de llei establís quina formació hauria de 
tenir aquest personal, o bé hauria de remetre a la legislació vigent on 
pugui especificar-se aquesta formació.  

 
7. El CTESC recomana fer un aclariment en la redacció de l’article 5.2 de 
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l’Avantprojecte de llei, atès que no està clar si les condicions a que fa 
referència aquest article són exigibles a les activitats industrials o només 
a les instal·lacions, equips i productes industrials.  

 
8. El CTESC considera que el desenvolupament del règim de 

responsabilitats al qual es fa referència a l’article 6.3 de l’Avantprojecte 
de llei no hauria  de preveure’s amb caràcter potestatiu sinó preceptiu. 
En aquest sentit, proposa substituir “pot” per “ha de”. D’altra banda, 
considera que la referència al desenvolupament reglamentari dels 
requisits, obligacions i procediments d’autorització, que també hauria de 
ser previst amb caràcter preceptiu, s’hauria d’incloure al Títol IV que fa 
referència al règim jurídic dels operadors de la inspecció en matèria de 
seguretat industrial. 

 
9. El CTESC recomana aclarir el concepte de risc industrial acceptable de 

l’article 9.a. de l’Avantprojecte de llei.  
 
10. El CTESC considera que el contingut de l’article 9.d) de l’Avantprojecte 

de llei és més propi d’una disposició transitòria.  
 
11.  El CTESC considera que l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, 

regulada al Títol III de l’Avantprojecte de llei, no té cap justificació com a 
necessitat de servei i en conseqüència no estima necessari crear-la.  

 
12. Sense perjudici de l’observació anterior, i atesa la funció 

d’assessorament que li correspon, el CTESC considera que la 
configuració de l’Agència Catalana de Seguretat industrial com a ens 
públic sotmès al dret privat, si més no amb determinades atribucions i 
funcions com a organisme públic, prevista a l’article 10.2, produeix una 
clara indefensió i inseguretat jurídica pel fet que les esmentades 
atribucions i funcions específiques no s’expliciten en tot el contingut de 
l’Avantprojecte de llei.  

 
Atès l’anterior, es proposa la redacció següent per l’article 10.2 de 
l’Avantprojecte de llei: “L’Agència Catalana de Seguretat Industrial és 
una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de 
les seves funcions que ajusta la seva activitat al dret públic”.   

 
13. El CTESC considera que a l’article 15.2.c) de l’Avantprojecte de llei, els 

tres vocals en representació del Departament en què estigui adscrita 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial haurien de tenir un rang 
mínim o perfil adequat, el qual hauria d’explicitar-se, de la mateixa 
manera que es fa amb els vocals de l’Administració de la Generalitat.  

 
14. El CTESC considera que a l’article 15.2 de l’Avantprojecte de llei 

s’hauria d’afegir una lletra h) amb la redacció següent: “h) Dos vocals en 
representació de les organitzacions sindicals més representatives a 
Catalunya i dos en representació de les organitzacions empresarials 
més representatives a Catalunya”.  

 
15. El CTESC considera que a l’article 15.5 de l’Avantprojecte de llei 

s’hauria de preveure la possibilitat de que el Consell Rector de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial faci reunions extraordinàries. 

 
16. El CTESC considera que a l’article 15.6 de l’Avantprojecte de llei 

s’hauria de delimitar quines funcions són delegables en el comitè 
executiu. 

 
17. El CTESC considera que a l’article 16 de l’Avantprojecte de llei, s’hauria 
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de preveure que el director o directora de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial tingui formació, professionalitat i prestigi 
reconeguts, atès que aquest té assignades, qualitativament i 
quantitativa, atribucions i competències que fan que es constitueixi com 
l’eix de tota la seva activitat.  

 
18. El CTESC proposa que a l’article 16.3.g de l’Avantprojecte de llei es 

concreti, en referència a les revocacions, “d’acord amb el procediment 
sancionador que estableix aquesta llei.”  

 
19. El CTESC considera que a l’article 16.3.r) de l’Avantprojecte de llei 

s’hauria d’aclarir el concepte de “tracció”.  
 
20. En relació amb l’article 17.2.c) que estableix que el Consell Assessor és 

integrat, entre d’altres, per quatre persones representants de les 
associacions empresarials més representatives en l’àmbit de la 
seguretat industrial. El CTESC considera que, des d’un punt de vista 
jurídic, no existeix cap associació empresarial amb la consideració de 
més representativa en l’àmbit de la seguretat industrial. En 
conseqüència, proposa la redacció següent per l’apartat c) de l’article 
17.2: “Quatre persones representants de les associacions empresarials 
més representatives”. 

 
21. El CTESC considera que la representativitat de les organitzacions 

sindicals en el Consell Assessor no està prou garantida perquè es 
puguin salvaguardar els interessos dels seus representats. És per això 
que proposa modificar l’article 17.2.d) perquè el Consell Assessor 
estigui integrat per quatre representants de les organitzacions sindicals 
més representatives.  

 
22. El CTESC constata que les funcions del Consell Assessor, previstes a 

l’article 17.5 de l’Avantprojecte de llei són innòcues respecte a les 
atribucions i competències de l’Agència i considera que hauria de tenir 
coneixement, almenys, de totes les actuacions de l’Agència, és a dir: 
autoritzacions, suspensions, expedients sancionadors, sancions, 
participació en societats, convenis o concerts, patrimonis, pressupostos, 
etc.  

 
23.  El CTESC considera que a l’article 17.6 de l’Avantprojecte de llei 

s’hauria de preveure la possibilitat de que el Consell Assessor faci 
reunions extraordinàries. 

 
24. El CTESC no considera apropiat que els ingressos procedents de les 

sancions passin a integrar el patrimoni de l’Agència tal com es preveu a 
l’article 20.f de l’Avantprojecte de llei. En tot cas, podria destinar-se a 
altres missions més apropiades: formació en matèria de seguretat 
industrial, comunicació, prevenció, etc.  

 
25. En relació amb l’article 20.g) de l’Avantprojecte de llei, el CTESC entén 

que incorporar la possibilitat de què l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial pugui nodrir-se de donacions realitzades per particulars és un 
risc que pot comportar què determinats particulars realitzin pràctiques 
irregulars amb l’objectiu d’obtenir beneficis al marge dels determinats en 
la normativa reguladora en matèria de seguretat industrial. En aquest 
sentit, el CTESC proposa que l’esmentat article elimini els “particulars” 
com a possibles subjectes de donacions dirigides a l’Agència Catalana 
de Seguretat industrial.  

 
26. El CTESC considera que, en relació amb l’article 22 de l’Avantprojecte 

de llei, és jurídicament inadmissible que en determinats casos, sense 
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especificar quins, l’Agència actuï com a poder públic i, per tant, els actes 
dictats constitueixin actes administratius. El ciutadà hauria de conèixer 
per endavant en quins casos l’Agència es constitueix com a poder públic 
per arbitrar les mesures legals que corresponguin per a la defensa dels 
seus interessos. 

 
27. Atès que el concepte de “control financer permanent” per la Intervenció 

General emprat en l’Avantprojecte de llei no està definit ni a la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya ni al propi Avantprojecte de llei, el 
CTESC considera que la llei hauria d’incloure a l’article 24 que el control 
financer s’efectua per mitjà de les modalitats de fiscalització prèvia de la 
despesa per la Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb el 
que estableix el text refós de la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya.  

  
28. En relació amb l’article 26.2 de l’Avantprojecte de llei, el CTESC 

considera que el fet que els certificats emesos pels inspectors dels 
operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial tinguin la 
mateixa validesa jurídica que els certificats emesos pels inspectors  de 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, pot comportar, de facto una 
presumpció de veracitat pels primers que en cap cas se’ls pot atribuir.  

 
29. En relació amb l’article 26.3 de l’Avantprojecte de llei, el CTESC 

considera que es volen regular els requisits per poder exercir 
d’operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, tot i que 
només es fa referència a la independència del directors dels operadors i 
dels seu personal inspector, així com al règim d’incompatibilitats que 
regiran, un cop s’hagi regulat per decret. Així, el CTESC considera que 
també hauria de regular-se el nivell de competències formatives exigible 
al personal inspector i als directors dels operadors. 

 
30. El CTESC considera que la funció descrita a l’article 28.1.h) ja està 

descrita a la lletra e) del mateix article, raó per la qual proposa que se 
suprimeixi.  

 
31. El CTESC considera que la remissió de  l’article 28.1.k) a la disposició 

final primera hauria de ser substituïda per una remissió a la normativa 
sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.  

 
32. En relació amb el Capítol III del Títol IV, relatiu al Servei d’inspecció 

tècnica de vehicles, el CTESC considera que per optimitzar el 
funcionament de les estacions d’ITV és molt important l’existència d’una 
sola categoria professional del personal que realitza les inspeccions.  

 
33. El CTESC considera que el contingut de l’article 39 de l’Avantprojecte 

de llei hauria de situar-se en el context del procediment sancionador ja 
que, la revocació és i ha de considerar-se com una sanció aplicable a 
les faltes molt greus. De fet, l’article 45.3.c. que desglossa i defineix les 
infraccions, a la lletra c) regula “incomplir el titulars de les activitats, 
instal·lacions i productes industrials, les condicions tècniques requerides 
pels reglaments tècnics de seguretat industrial...”. Aquest incompliment 
es considera com a causa de revocació, fet aquest que podria donar lloc 
a una lesió del principi “non bis in idem”, en preveure, dos articles 
determinats de l’Avantprojecte, sancions diferenciades per un mateix fet.  

 
34. El CTESC considera que a l’article 41 de l’Avantprojecte de llei s’ha de 

preveure que els inspectors de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial han de tenir la necessària qualificació atesa la important funció 
que tenen assignada.  
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35. En relació amb l’article 43 de l’Avantprojecte de llei, el CTESC considera 
que, d’acord amb la innumerable jurisprudència al respecte, la 
presumpció de veracitat de les actes d’inspecció ha de limitar-se a 
aquells fets directament comprovats per l’inspector, no als fets aportats 
per tercers no succeïts durant la visita inspectora. Per tant, proposa la 
següent redacció per aquest article: “Les actes que aixequi el personal 
inspector de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, com a 
conseqüència de l’activitat que regula el present capítol, gaudiran de la 
presumpció de veracitat, sempre que reflecteixin fets o dades 
directament comprovats per l’inspector, i només es podrà destruir amb 
prova en contrari”. 

 
36. El CTESC considera que la tipificació de les infraccions molt greus que 

es conté a l’article 45.2 de l’Avantprojecte de llei pot generar inseguretat 
jurídica atès que els conceptes que s’hi utilitzen són indeterminats.  

 
37. El CTESC considera que hauria d’incorporar-se als supòsits 

d’infraccions molt greus, establerts a l’article 45.2 de l’Avantprojecte de 
llei, l’obstrucció de l’activitat inspectora de l’Administració quan s’utilitzi 
violència d’alta i baixa intensitat contra els seus agents.  

 
38. El CTESC considera que el contingut de la disposició transitòria quarta 

de l’Avantprojecte de llei hauria d’ampliar-se al personal de la 
Subdirecció General de Seguretat Industrial que no s’integri a l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial. D’altra banda, el CTESC proposa que 
al paràgraf tercer de la disposició transitòria quarta de l’Avantprojecte de 
llei es substitueixi la referència als “representants dels agents socials” 
per “la representació legal dels treballadors”. Finalment, el CTESC 
considera que en aquest procés s’ha de tenir en compte l’adequació – 
amb els requeriments objectius prèviament definits a la relació de llocs 
de treball de l’Agència – de les persones a les funcions i 
característiques dels llocs de treball i les preferències individuals que 
puguin ser formulades pel personal afectat. 

 
39. El CTESC considera que els imports de les taxes que estableix la 

disposició final primera de l’Avantprojecte de llei són excessius i per tant 
recomana reduir-los. La taxa pressuposa un servei i en el cas que 
contemplem, per exemple, pel “servei de tramitació d’autoritzacions o 
habilitacions” de l’organisme de control, es fixa la quantitat de 104 mil 
euros; i l’import per la tramitació de l’autorització per a la prestació d’ITV 
és de 20.500 euros.  

 
40. En relació amb la disposició final primera de l’Avantprojecte de llei, el 

CTESC considera que la redacció relativa a la taxa per l’anotació del 
resultat de les inspeccions prèvies i periòdiques en els registres de les 
instal·lacions i els aparells industrials és confusa i pot donar a entendre 
que la taxa grava les inspeccions prèvies de tots els aparells industrials, 
sense discriminació.  

 
El CTESC entén que s’hauria d’especificar i aclarir quins són 
exactament els aparells industrials la inspecció prèvia dels quals està 
gravada per aquesta taxa. En aquest sentit, es considera confusa la 
redacció de l’apartat segon de l’article 334 septies quan fixa l’objecte de 
la taxa en “l’anotació en els registres establerts del resultat de les 
inspeccions prèvies i periòdiques que efectuen els organismes de 
control a les instal·lacions i els aparells industrials...”. No queda clar el 
concepte anotació, ja que si la inspecció prèvia i periòdica es refereix a 
més d’una instal·lació i/o aparell industrial d’un mateix titular, no es 
precisa si amb una sola anotació s’inclouen tots els aparells i/o 
instal·lacions inspeccionats o bé, es requereix una anotació individual 
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per aparell i/o instal·lació industrial, amb el conseqüent pagament de les 
taxes corresponents al nombre d’anotacions.  
 
 

41. El CTESC considera que cal establir amb claredat els criteris i 
procediment dels concursos públics d’adjudicació en lloguer dels béns i 
drets els quals són patrimoni de la Generalitat una vegada finalitzats els 
contractes de concessió de serveis de la ITV vigents. 
 

 
V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat 
l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial i sol·licita al Govern que sigui 
receptiu a les recomanacions formulades en el present dictamen.  
 
 
Barcelona, 3 de desembre del 2007 
 
 
 
La presidenta     La secretària executiva 
Mercè Sala Schnorkowski   Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 


