
 
 

 
 
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. 
 
 
El dictamen va ser aprovat del Ple del CTESC, el 24 d’abril del 2017. 

El Projecte de decret té per objecte 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, amb 
la finalitat de facilitar l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici en el mercat interior, 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. 
 
Així mateix, per a la plena efectivitat i seguretat del sistema, s’estableix un règim d’inspecció sobre les 
condicions definides en aquest Projecte de 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. 
 
Finalment, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


