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Dictamen 09/2013 sobre l’Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 

seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. 

 

 

 
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 8 de juliol del 2013. 

 

L’Avantprojecte de llei té per objecte aprofundir en el procés de liberalització del mercat de la 

inspecció en matèria de seguretat industrial on actuen els Organismes de Control, i aplicar 

noves mesures de simplificació administrativa i millora de la regulació normativa. 

 

S’estableix un model liberalitzat per als Organismes de Control, pels quals s’elimina la 

necessitat d’autorització administrativa i es substitueix per un règim de comunicació prèvia 

acompanyada d’una declaració responsable de compliment de requisits a presentar davant 

l’OGE. Aquesta declaració incorpora per una part, l’acreditació (ENAC) de la competència 

tècnica d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17.020 (entitats d’inspecció), que cobreixi els 

àmbits reglamentaris en els que vulgui actuar i les dependències d’atenció al públic; i per una 

altra, disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil. Per als Organismes de Control que ja 

estiguin actuant en d’altres Comunitats autònomes i vulguin actuar també a Catalunya, 

s’estableix només una comunicació prèvia a l’OGE. 

 

Així mateix, s’elimina pels Organismes de Control la funció de recepció de la documentació de 

les instal·lacions noves i la d’inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat 

Industrial de Catalunya (RITSIC); així com la necessitat de disposar d’un desplegament 

territorial mínim de les seves oficines d’atenció al públic i l’exigència d’una fiança per cobrir 

possibles responsabilitats en cas d’extinció, lligada a la funció de recepció de documentació, ja 

que aquesta funció retorna a l’Administració i s’assigna a la xarxa de l’Oficina de Gestió 

Empresarial (OGE). 

 

L’avantprojecte de llei unifica en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial 

de Catalunya (RITSIC) els diferents registres existents, i que és gestionat per l’OGE. I 

s’incorpora la possibilitat que els ajuntaments accedeixin a les dades corresponents a les 

instal·lacions tècniques ubicades en el seu terme municipal inscrites en el RITSIC. 

 

Aquest canvis tenen com a conseqüència una modificació de les taxes existents en l’àmbit de la 

seguretat industrial que segons la memòria que acompanya l’Avantprojecte de llei s’estima que 

suposarà un estalvi anual per a les empreses de 10 milions d’€. Mentre que es manté el règim de 

tarifes lliures pels serveis prestats pels Organismes de Control ja establert per la Llei 10/2011, 

de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa. 

 

 


