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DICTAMEN 11/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es 
modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu 
especial per a la imposició de mesures corrrectores 
d’incompliments en matèria de prevenció de riscos 
laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
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 6 de maig de 2014, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 14 d’abril de 2014 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Empresa i Ocupació 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 pel qual 
es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de 
mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos 
laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general, d’una 
memòria d’avaluació d’impacte i d’un informe jurídic preliminar.  
 
La Comissió de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 5 de maig i va 
elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, d’un únic article, d’una 
disposició transitòria i d’una disposició final.  
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix 
el Projecte de decret. 
 
L’article únic afegeix una disposició addicional al Decret 193/2007. Aquesta 
disposició addicional estableix l’aplicació del procediment administratiu 
especial per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en 
matèria de prevenció de riscos laborals als òrgans de l’Administració local, 
als seus organismes autònoms i als ens que en depenen, tant pel que fa al 
personal laboral com al funcionari o estatutari. 
 
La disposició transitòria estableix que els procediments en curs en el 
moment de l’entrada en vigor de la norma se seguiran tramitant d’acord amb 
la normativa aplicable en el moment del seu inici. 
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La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà de la 
seva publicació al DOGC. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC entén que el Projecte de decret clarifica el procediment 
en l’àmbit de l’Administració local de Catalunya. 
 
Segona. La sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees 
(Secció 2ª) de 12 de gener de 2006 va condemnar Espanya per incomplir 
les obligacions que es deriven de la Directiva 89/391/CEE, relativa a 
l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut 
dels treballadors a la feina, respecte a l’adaptació al seu ordenament jurídic 
intern dels articles 2, apartats 1 i 2, i l’article 4, pel que fa al personal no civil 
de les administracions públiques. El CTESC considera que un sector com 
és el de la policia local no pot quedar exclòs de l’aplicació de la Directiva, 
sinó exclusivament certes comeses especials desenvolupades pels 
treballadors dintre d’aquest sector.  
 
En conseqüència amb el contingut d’aquesta sentencia, el CTESC proposa 
que el Projecte de decret reculli que mentre no es vegi compromès el 
compliment de mesures indispensables per a la protecció de la vida, de la 
salut i de la seguretat col·lectiva, ha de prevaler l’observança de la Directiva 
per garantir la seguretat i la salut dels treballadors dels cossos de policia i, 
per tant, de la policia local. 
 
Tercera. El CTESC considera que la referència concreta que es fa en el 
Projecte de decret a la Direcció General i al director o directora general de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball s’hauria de substituir per una cita 
més genèrica, com ara, direcció general i director o directora general 
competent en matèria de relacions laborals i qualitat en el treball. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC proposa substituir la redacció del primer paràgraf de la 

disposició addicional segona per aquest: “En tant no es reguli un 
procediment propi específic, s'aplica als òrgans de l'Administració local i 
als ens que en depenen,  als organismes autònoms i als ens que en 
depenen i a les universitats publiques catalanes, tant en relació amb el 
personal laboral com amb el personal amb vincle funcionarial o 
estatutari, el procediment administratiu especial per a la imposició de 
mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos 
laborals regulat en aquest Decret, amb les especialitats següents:...” 
 

2. En consonància amb el que estableix el punt 5.5 del Decret 193/2007, el 
CTESC  considera oportú afegir al punt 2 de la disposició addicional 
segona del Projecte de decret que la proposta, confirmatòria o 
revocatòria, del director o de la directora general de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball també es dirigeixi al comitè de seguretat i salut 
corresponent. 

 
3. En l’apartat 3 de la disposició addicional segona es fa referència al 

“conseller o a la consellera del departament competent en matèria de 
prevenció de riscos laborals”, i entenem que seria més adequat fer 
referència al “conseller o la consellera del departament competent en 
matèria de relacions laborals”, ja que aquest Decret regula un 
procediment sancionador. 
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel 
qual s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per 
a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de 
prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions 
formulades en el present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 6 de maig de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRET   
**/2013, de ** de ***, pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel 
qual s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la 
imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos 
laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, estableix, en el 
seu article 45, que en l’àmbit de les relacions del personal civil al servei de les 
administracions públiques, les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals 
són objecte de responsabilitat a través de la imposició, per resolució de l’autoritat 
competent, de la realització de les mesures correctores dels corresponents 
incompliments, d’acord amb el procediment que s’estableixi. 
 
Dins l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, la regulació ve constituïda pel Reial 
decret 707/2002, de 19 de juliol, modificat pel Reial decret 464/2003, de 25 d’abril. 
Aquest Decret incorpora una disposició addicional segona que estableix que, respecte 
al personal civil al servei de les restants administracions públiques, i en defecte de 
normativa pròpia, s’aplica el procediment que estableix el propi reglament, si bé les 
competències assignades en aquest als òrgans de l’Administració General de l’Estat 
s’han d’entendre referides als òrgans corresponents de les esmentades 
administracions. 
 
A Catalunya, el Decret 193/2007, de 4 de setembre, regula el procediment 
administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en 
matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració, però només dins  
de la Generalitat de Catalunya. No es fa cap referència als ens locals, per la qual cosa, 
en absència de normativa pròpia, cal aplicar el procediment establert en la normativa 
estatal. 
 
L’article 170 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que correspon a la 
Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que 
inclou en tot cas, entre d’altres, la potestat sancionadora de les infraccions en l’ordre 
social, en l’àmbit de les seves competències, i l’article 160 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de règim 
local, respectant el principi d’autonomia local. 
 
La regulació d’un procediment propi per als ens locals de Catalunya en matèria  
d’imposició de mesures correctores davant d’incompliments en matèria de prevenció 
de riscos laborals és una competència estatutària de la Generalitat, per tant, en 
absència de regulació específica, el procediment aplicable ha de ser el regulat en el 
Decret 193/2007, de 4 de setembre, que regula el procediment administratiu especial 
per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de 
riscos laborals en l’àmbit de l’Administració. 
 
Per tot això, d’acord amb el que preveuen l’article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i el Títol IV de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, amb l’informe de la Comissió de Govern Local i el dictamen 
previ del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
 
A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, vist/d’acord el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern, 
 
Decreto: 
 



Article únic 
 
1. S’afegeix una disposició addicional segona al Decret 193/2007, de 4 de setembre, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la 
imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos 
laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb el redactat 
següent: 
 
“Disposició addicional segona 
“En tant no es reguli un procediment propi específic, s’aplica als òrgans de 
l’administració local, als organismes autònoms i als ens depenents d’aquesta, tant en 
relació amb el personal laboral com amb el personal amb vincle funcionarial o 
estatutari, el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures 
correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals regulat en 
aquest Decret,  amb les especialitats següents: 
 
“1. L’autoritat laboral competent a què es refereix l’article 3.2 és la persona titular del 
servei territorial del departament competent en matèria de treball i relacions laborals al 
qual correspongui per raó del territori, o la Direcció General de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball en el cas que l’òrgan de l’administració local, organisme autònom 
o ens depenent tingui un àmbit territorial superior. 
 
“2. La proposta, confirmatòria o revocatòria, del director o de la directora general de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, prevista a l’article 5.5, s’ha de dirigir a 
l’òrgan de govern de l’òrgan de l’administració local, organisme autònom o ens 
depenent corresponent. 
 
“3. En cas de discrepància amb la proposta, aquest òrgan ha d’elevar les actuacions, 
junt amb la seva discrepància, al Govern de la Generalitat, prèvia comunicació al 
conseller o a la consellera del departament competent en matèria de prevenció de 
riscos laborals.” 
 
2. L’actual “disposició addicional” passa a ser la “disposició addicional primera”, sota la 
nova rúbrica “Disposicions addicionals”. 
 
Disposició transitòria  
Els procediments en curs en el moment d’entrada en vigor d’aquesta norma, se 
segueixen  tramitant d’acord amb la normativa aplicable en el moment del seu inici. 
 
Disposició final  
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Barcelona, ** d *** de 2014 
 
Artur Mas i Gavarro 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
Felip Puig i Godes 
Conseller d’Empresa i Ocupació 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Empresa I Ocupació de la  Generalitat de Catalunya. 
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