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Dictamen sobre el desplegament de la 

seguretat industrial dels establiments, les 

instal·lacions i els productes 

En el dictamen sobre el Projecte de decret de 

desplegament de la Llei de la seguretat industrial dels 

establiments, les instal·lacions i els productes, el CTESC 

recomana que es clarifiqui quina funció tindrà el Consell 

Assessor de la Seguretat Industrial amb relació al Pla 

estratègic de la seguretat industrial 

Barcelona, 19 de desembre de 2022.- El dictamen també considera que una de les 

funcions d’aquell Consell ha de ser la col·laboració en el foment de la cultura de la 

seguretat industrial entre les empreses, les persones treballadores i la ciutadania.  

D’altra banda, pel que fa a la composició del Consell, el CTESC considera que es 

produeix un desequilibri entre la representativitat de les diferents organitzacions 

empresarials i les dues persones participants en representació de les persones 

treballadores i proposa que s’ampliï en dues persones més en representació de les 

federacions sectorials d’indústria de les organitzacions sindicals més representatives de 

Catalunya. 

Així mateix proposa substituir l’expressió “S’ha de procurar la paritat de gènere en la 

composició del Consell Assessor” per “La composició del Consell Assessor ha de garantir 

la paritat de gènere, sempre que sigui possible”. 

El CTESC fa altres observacions de caràcter tècnic per clarificar el text o la redacció de la 

norma. 
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Paraules clau: 

 

Dictamen, Establiments Industrials, Seguretat, Consell Assessor, Representativitat, Paritat 

Gènere 
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