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DICTAMEN 03/2017 sobre el Projecte de decret de modificació 
del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les 
condicions, procediment d’habilitació i organització per a 
l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de 
seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de 
personal tècnic de la Generalitat. 
 
 
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 3 d’abril de 2017, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 13 de març de 2017 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies 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 de modificació del Decret 12/2006, de 31 
de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d’habilitació i 
organització per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions 
de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal 
tècnic de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general, de dues  
memòries d’avaluació d’impacte, d’un informe jurídic preliminar i d’un 
informe sobre les al·legacions presentades. 
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir 
el dia 30 d’abril i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, d’un article, d’una disposició 
addicional, d’una disposició derogatòria, d’una disposició final i d’un annex. 
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix 
el Projecte de decret. També s’indica que els motius principals per dur a 
terme la modificació del Decret 12/2006 han estat tres. El primer motiu ha 
estat per definir el concepte de “condicions de treball materials o tècniques 
de seguretat i salut”, el segon per actualitzar referències normatives i el 
tercer per tècnica legislativa, per ajudar a una millor comprensió de la 
norma. 
 
L’article únic conté nou apartats que modifiquen diferents articles del Decret 
12/2006, de 31 de gener. L’apartat 1 modifica l’article 1, que regula les 
previsions de la Llei 31/1995 relatives a la funció de col·laboració amb la 
Inspecció de Treball, per afegir que es delimiten les funcions del personal 
funcionari que exerceix comeses tècniques en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 
 
L’apartat 2 modifica els apartats 2 i 3 de l’article 2 per especificar que en les 
funcions de comprovació i de control, referides a les condicions de treball 
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materials o tècniques de seguretat i salut respecte de les empreses i centres 
de treball s’inclouen les avaluacions de riscos i els estudis tècnics específics 
necessaris per a la seva verificació. 
 
L’apartat 3 modifica l’article 3.2 per incloure les administracions locals en 
l’àmbit d’actuació del personal funcionari habilitat. 
 
L’apartat 4 modifica l’article 4 i actualitza la denominació dels òrgans 
administratius i la normativa de remissió. 
 
L’apartat 5 modifica l’article 5 i actualitza la denominació dels òrgans 
administratius. 
 
L’apartat 6 modifica la numeració dels apartats de l’article 6, atès que 
l’apartat 1 d’aquest article va ser suprimit per la disposició final primera del 
Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuració del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 
L’apartat 7 modifica l’article 7, bàsicament, per tornar a numerar els apartats 
de l’article 7.2. 
 
L’apartat 8 modifica l’article 8.3 per actualitzar la normativa de remissió. 
 
L’apartat 9 modifica el contingut de la credencial identificativa del personal 
tècnic habilitat en els termes que consten en l’annex. 
 
La disposició addicional modifica l’article 102.3 del Decret 289/2016, de 30 
d’agost, per atorgar dues noves funcions a la Direcció General de la 
Inspecció de Treball. 
 
La disposició derogatòria deroga la disposició transitòria primera del Decret 
12/2006. 
 
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
En l’annex es regula el contingut de la credencial identificativa dels tècnics i 
tècniques habilitats. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. Des del punt de vista competencial, el Projecte de decret 
constitueix una expressió de la funció executiva de la Generalitat en matèria 
de treball, concretament en matèria de seguretat i salut laboral, en els 
termes que estableix la legislació estatal. 
 
El text del Projecte de decret ha eliminat i suprimit qualsevulla referència a 
la normativa sobre el Reglament d’organització i funcionament de la 
Inspecció  de Treball i Seguretat Social i al Reglament general sobre 
procediments per a la imposició de sancions per infracció d’ordre social i per 
als expedients liquidadors de quotes a la Seguretat Social.  
 
El CTESC recomana recollir la referència, d’una banda, al Reial decret 
138/2000, de 4 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb les seves 
posteriors modificacions i, d’altra banda, al Reial decret 928/1998, pel qual 
s’aprova el Reglament general sobre procediments per a la imposició de 
sancions per infraccions d’ordre social i per als expedients liquidadors de 
quotes a la Seguretat Social, amb les seves posteriors modificacions. 
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Segona. La Llei 11/2010, de 19 de maig, de l'Agència Catalana d'Inspecció 
de Treball preveu, en la disposició addicional tercera, la creació d'un Cos de 
Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball, amb tasques relacionades 
amb la comprovació de les condicions tècniques i materials de treball. 
Aquesta qüestió del Cos de Subinspectors està pendent de 
desenvolupament, per la qual cosa el CTESC considera que s’hauria de 
desplegar l’esmentada disposició addicional.  
 
Tercera. El CTESC considera que l'Institut Català de Seguretat i Salut 
Laboral cal que disposi d’una dotació de recursos suficients, atesa la seva 
tasca com a òrgan cientificotècnic de referència a Catalunya en matèria de 
prevenció de riscos laborals.   
 
Quarta. El CTESC recomana substituir les referències que es fan al llarg de 
la norma  a òrgans concret per altres més genèriques. Així, proposa 
substituir: 
- “Institut Català de Seguretat i Salut Laboral” per “institut o organisme 
competent en matèria de seguretat i salut laboral” 
- “Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball” per 
“direcció general competent en matèria de prevenció de riscos laborals” 
- “Direcció General de la Inspecció de Treball” per “direcció general 
competent en matèria d’inspecció de treball” 
- “Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies” 
per “secretaria general del departament competent en matèria de treball”. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC recomana que, en el segon paràgraf del preàmbul i per a una 
millor comprensió del text, s’indiqui que la Llei 54/2003 va afegir l’apartat 3 a  
l’article 9 de la Llei 31/1995.  
 
2. Per unificar els diferents apartats de l’article únic, el CTESC recomana, 
en l’apartat 1, suprimir el títol del Decret 12/2006. 
 
3. En l’apartat 1, el CTESC considera que no queda clar, en l’article 1, a 
què es refereix quan es parla de “delimitació”, per la qual cosa recomana la 
seva clarificació.  
 
4. En l’apartat 2, pel que fa a les funcions establertes en l’article 2.3 de 
comprovació referides a les condicions de treball o tècniques de seguretat i 
salut, el CTESC considera que cal incloure una redacció que reguli com 
s’organitza el treball a l’empresa i com aquesta organització pot generar o 
controlar riscos. Així, es considera que caldria que la redacció de l’apartat 
permetés analitzar altres informacions de la pràctica preventiva realitzada a 
la empresa concordants amb les competències dels tècnics, ja que el que 
determina el risc no és tant el que es fa, sinó en quines condicions i de 
quina manera es fa, i aquesta dimensió és intrínseca dels factors de risc 
(interacció amb altres riscos i amb els psicosocials) i no se’n poden 
deslligar. 
 
5. En l’apartat 7 es proposa la redacció següent de l’article 7, per tal de 
millorar la tècnica legislativa i per fer més entenedor aquest article: 
“Article 7 
Revocació i suspensió temporal de l’habilitació. 
 
7.1 L’habilitació es revocarà en els següents supòsits: 
a) Quan no concorrin o s’hagin alterat els requisits i l’aptitud per al 
desenvolupament de les funcions. 
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b) Quan s’incompleixen les obligacions establertes a l’article 63.2 del 
Reglament d’organització i funcionament de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 
c) Quan la persona habilitada no realitzi les tasques o activitats per a les 
quals va ser específicament habilitada o les executi de manera inadequada 
o no ajustada a la programació aprovada, les instruccions o les directrius 
fixades. En el cas que hi hagi reiteració, gravetat i perjudicis ocasionats o 
que existeixin anteriors revocacions. 
d) Per renuncia motivada de la persona habilitada. 
e) Per decisió del ‘autoritat competent degudament motivada. 
 
7.2 La revocació de l’habilitació es produeix per resolució de la secretaria 
general competent en matèria de prevenció de riscos laborals a proposta 
conjunta de la direcció general competent en matèria d’inspecció de treball i 
de la direcció general competent en matèria de prevenció de riscos laborals 
i amb l’audiència prèvia a la persona interessada. La resolució de revocació 
comporta la devolució automàtica a la direcció general competent en 
matèria d’inspecció de treball del document oficial d’habilitació. 
 
7.3 Quan concorrin les circumstàncies que s’estableixen a l’apartat 1c) 
d’aquest article, però no es doni reiteració, gravetat ni s’hagin ocasionat 
perjudicis, la direcció general competent en matèria d’inspecció de treball 
pot instar, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, la secretaria 
general competent en matèria de prevenció de riscos laborals perquè 
suspengui temporalment l’habilitació.” 
 
6. En tot cas, en l’apartat 7, que modifica l’article 7, el CTESC considera 
que caldria regular en quins supòsits de revocació o suspensió temporal de 
l’habilitació, el personal habilitat podria tornar a l’Institut Català de Seguretat 
i Salut Laboral d’on prové.  
 
7. Pel que fa a l’annex, quan es regula el contingut del revers de la 
credencial identificativa, el CTESC considera que, atès que es fa referència 
a l’article 9.2 de la Llei 31/1995 s’hauria de substituir “[...] funcions 
d’assessorament i de comprovació...” per “[...] funcions d’assessorament, 
d’informació i de comprovació [...]”.  
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es 
regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a 
l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut 
a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la 
Generalitat de Catalunya i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les 
recomanacions formulades en el present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 3 d’abril de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
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VOT PARTICULAR que formula la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya, integrant del Grup Primer del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, en relació amb el Dictamen 3/2017 sobre el Projecte 
de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es 
regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a 
l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut 
a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la 
Generalitat. 
 
 
OBSERVACIÓ GENERAL 
 
La creació del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral, amb 
plenes competències en la matèria de PRL pot ser un instrument eficaç per 
a la vigilància i control de les condicions de treball a Catalunya, però 
considerem que la modificació plantejada només és un pedaç que no canvia 
el model de l’actual ITC, sinó que el consolida com a sistema de vigilància i 
control de les condicions de treball desenvolupat per personal tècnic 
habilitat, però amb unes competències limitades en matèria de PRL només 
a les condicions materials o tècniques. 
 
Cal reconèixer, que la modificació plantejada fa l’esforç de delimitar el 
concepte de les condicions materials o tècniques,  tot ampliant-lo amb una 
concepció integral i completa de la PRL que inclou les avaluacions de riscs i 
els estudis tècnics com elements necessaris per verificar aquestes 
condicions. No obstant, queda sense resoldre si aquest cos pot incidir sobre 
aspectes organitzatius fonamentals a la PRL que només amb un canvi de 
model de vigilància i control de les condicions de treball portat a terme amb 
la creació d’un Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral es podria 
resoldre. 
 
En aquest sentit, el desenvolupament del Cos de Subinspectors Laborals de 
Seguretat i Salut Laboral, que integraria l'actual personal tècnic habilitat, 
està previst a diversos àmbits normatius encara sense desenvolupar per la 
manca d’un model clar de la ITC. L'actual Govern de la Generalitat no ha 
definit el model d'actuació de la ITC que vol desenvolupar en relació amb les 
modificacions normatives produïdes ni els canvis que vol impulsar respecte 
al personal tècnic habilitat actual i la creació del Cos de Subinspectors 
Laborals de Seguretat i Salut Laboral.  
 
Des de CCOO considerem que caldria definir el model, i emplacem el 
Govern que ho faci dins un procés de concertació i participació real.  
 
 
Barcelona, 31 de març de 2017 
 
 
Montserrat Delgado Pérez 
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VOT PARTICULAR que formula la Unió General  de Treballadors de 
Catalunya, integrant del Grup Primer del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, en relació amb el Dictamen 3/2017 sobre el Projecte 
de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es 
regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a 
l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut 
a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la 
Generalitat. 
 
 
La UGT de Catalunya, tot i donar suport al Dictamen consensuat, vol deixar 
constància de la preocupació que ens produeix la cronificació d’una situació 
que hauria d’haver estat transitòria (mentre es desplega el nou cos de 
Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball ja creat per la Llei 11/2010 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball), i que porta camí d’eternitzar-
se per la manca de desplegament d’allò que legalment ja és previst. 
 
El manteniment d’aquesta situació d’interinitat i provisionalitat suposa un 
greu perjudici per a les persones treballadores que accedeixen a 
l’habilitació, sense tenir seguretat sobre la continuïtat de la seva carrera 
professional. 
 
I el més greu és que aquest fet pot acabar afectant la pròpia tasca 
inspectora. 
 
 
 
Barcelona, 31 de març de 2017 
 
 
José Martín Vives i Abril  
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VOT PARTICULAR que formulen Foment del Treball Nacional i la 
Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
(FEPIME),  integrants del Grup Segon del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, en relació amb el Dictamen 3/2017 sobre el Projecte 
de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es 
regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a 
l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut 
a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la 
Generalitat. 
 
 
Foment del Treball Nacional i la Federació d’Empresaris de la Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya, formulem el següent vot particular: 
 
© Foment i Fepime considerem que la solució per efectuar les tasques 

de control i comprovació no s'ha de fer ampliant les competències 
dels tècnics habilitats sinó desplegant la previsió recollida en la 
Llei 11/2010, mitjançant la creació d'un cos de subinspectors. 

 
© Foment i Fepime no comparteixen l’observació a l’articulat 4 ja que 

les funcions dels tècnics habilitats s’ha de limitar exclusivament a la 
comprovació i control de les condicions materials o tècniques de 
seguretat i salut laboral. En cap cas tenen ni haurien de tenir 
competències per intervenir en aspectes relacionals amb factors 
psicosocials i organitzatius de l’empresa. 

 
© En relació amb l’Apartat 3 de l'article 2 del Projecte de Decret 

12/2006, de 31 de gener, el text del projecte de Decret ha quedat 
redactat de la següent manera: "Les funcions de comprovació i de 
control respecte de les empreses i centres de treball radicats a 
Catalunya estan referides a les condicions de treball materials o 
tècniques de seguretat i salut, incloses les avaluacions de riscos i 
els estudis tècnics específics necessaris per a la seva verificació, 
d'acord amb l'article 9.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (...)" 
 
El redactat proposat resulta ambigu i crea inseguretat jurídica 
respecte a les actuacions de comprovació del personal tècnic 
habilitat. El concepte de "control de les avaluacions de riscos i 
estudis tècnics" inclou aspectes relatius a la  “gestió preventiva", 
que estan exclosos de l'àmbit competencial dels tècnics habilitats i 
que són competència exclusiva del personal inspector de treball. 
 
A més, Foment i Fepime considerem innecessari realitzar una 
modificació per redefinir el concepte de condicions materials o 
tècniques objecte de les actuacions de comprovació del personal 
tècnic habilitat (incloent les avaluacions de riscos i els estudis 
tècnics necessaris per a la seva verificació) ja que l'apartat d) de 
l'article 62.1 del Reial Decret 138/2000, recull com a facultat dels 
tècnics les habilitats "Recollir informació addicional o documental 
sobre qualsevol condició material o tècnica subjecta a 
comprovació".  
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Per tant, és per aquests motius que proposem la supressió en 
l’Apartat 3 de l’article 2 la referència a “incloses les avaluacions de 
riscos i els estudis tècnics específics necessaris per a la seva 
verificació” 

 
 
Barcelona,  3 d’abril del 2017 
 
 
 
Foment del Treball Nacional   Fepime 
Alba Cabañas Varales    Salvador Guillermo Viñeta 
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VOT PARTICULAR que formula PIMEC, petita i mitjana empresa de 
Catalunya integrant del Grup Segon del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, en relació amb el Dictamen 3/2017 sobre el Projecte 
de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es 
regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a 
l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut 
a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la 
Generalitat. 
 
PIMEC s’alinea amb les observacions, tant les generals com les de 
l’articulat, contingudes en el Dictamen consensuat. No obstant, a través 
d’aquest vot particular vol afegir les següents consideracions generals i a 
l’articulat que no han obtingut un suport majoritari en el procés d’elaboració 
del Dictamen: 
 

· PIMEC considera que caldria desplegar la previsió recollida a la Llei 
11/2010, per dotar a la inspecció d’un cos de subinspectors que 
realitzin les comeses necessàries en matèria de prevenció de riscos 
laborals.   
 

· PIMEC no comparteix l’observació a l’articulat 4, pel que fa a les 
funcions establertes en l’article 2.3, atès que els tècnics habilitats no 
tenen competències per comprovar l’organització del treball a l’ 
empresa.  
 

· PIMEC proposa l’eliminació a l’article 2.3 del Projecte de Decret, de 
la redacció “incloses les avaluacions de riscos i els estudis tècnics 
específics necessaris per a la seva verificació”, atès que la funció 
dels tècnics és la de recollir la informació addicional o documental 
sobre les condicions materials o tècniques, no la de valorar o 
analitzar l’avaluació en si. 
  

 
Barcelona, 3 d’abril de 2017 
 
 
Elena de la Campa Alonso 
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VOT PARTICULAR que formula el senyor Ramon Bonastre i Bertran, 
integrant del Grup Tercer del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, en relació amb el Dictamen 03/2017 sobre el Projecte de decret 
de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les 
condicions, procediment d’habilitació i organització per a l’exercici de la 
funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses 
i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat. 
 
Proposta  
 
La clarificació i potenciació de les funcions dels actuals tècnics habilitats cal 
considerar-la com un pas previ per al necessari desplegament normatiu 
previst en la disposició addicional  de la Llei 11/2010, de 19 de maig, de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball. 
 
Per altra part i en relacio amb l’article 7, considera que cal dotar el tècnic 
habilitat de les necessàries garanties d’estabilitat en el desenvolupament de 
les seves funcions. 
 
 
Justificació 
 
La Llei 11/2010, de creació de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball, 
va preveure en la seva disposició addicional tercera la creació del Cos de 
Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
L’esmentada creació tenia com a finalitat disposar d’un cos específic de 
funcionaris que coadjuvessin en les competències pròpies del sistema 
d’inspecció de treball, proporcionant el necessari suport tècnic a les funcions 
inspectores. 
 
Així mateix, la Generalitat de Catalunya disposa d’un col·lectiu de 
professionals amb un alt nivell d’expertesa en materia de seguretat i salut, 
nodrit pels tècnics dels originariament “gabinetes técnicos provinciales”, 
posterioment centres de seguretat i salut i finalment Institut Català de 
Seguretat i Salut. 
 
Per altra part, la cada vegada creixent  dinàmica de nous sistemes de treball  
amb la seva corresponent tecnificació i l’aparició de factors de risc 
novedosos requereixen d’un alt nivel de preparació tècnica addicional a 
aquella de què disposen els actuals membres de la Inspecció de Treball, tot 
i cercant la millor eficiència en les actuacions públiques. 
 
Per tant, cal posar en valor la necessària aportació que els tècnics habilitats 
están realitzant, així com sobretot la clarificació i, en el seu cas, potenciació 
de les seves funcions i actuacions que presenta  la proposta de modificació 
del Decret 12/2006 com un element que contribueix a la millora del sistema 
preventiu. 
 
És per aixó que, tenint sempre com a objectiu final la dotació de les places 
del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut regulades en l’esmentada 
norma abans referenciada, es valora positivament la iniciativa normativa, 
com una evolució  i un pas previ per al desplegament del cos esmentat. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  13-Dictamen  

 

 
 
Finalment, el sistema d’habilitació i específicament en el seu cas la 
revocació, cal que operi dintre d’un sistema garantista que asseguri al tècnic 
la seva independència de criteri tècnic i la seva estabilitat en el lloc de 
treball, dintre de l’esmentada evolució envers la dotació del Cos de 
Subinspectors. 
 
 
 
Barcelona, 31 de març de 2017 
 
 
Ramon Bonastre i Bertran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la sessió del Ple del dia d’avui, la Unió General  de Treballadors de 
Catalunya s’ha adherit al vot particular presentat pel senyor Ramon 
Bonastre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DECRET  
[          ]/[     ] de [            ] de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual 
es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la 
funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres 
de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya. 
 

De conformitat amb l’article 170.1.g) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon 
a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions 
laborals, que inclou en tot cas la prevenció de riscs laborals i la seguretat i la salut en 
el treball. La funció executiva, la qual inclou el control i la inspecció, es materialitza en 
aquest cas en la previsió que conté l’article 170.2 de l’Estatut d’Autonomia, conforme 
al qual correspon a la Generalitat la competència executiva sobre la funció pública 
inspectora en tot allò que regula el mateix article 170; i a aquest efecte, els funcionaris 
dels cossos que acompleixen aquesta funció depenen orgànicament i funcionalment 
de la Generalitat. I també en aquest sentit, cal recordar que,  segons l’article 112 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat, en l’àmbit de les seves 
competències executives, la potestat reglamentària, que comprèn l’aprovació de dis-
posicions per a l’execució de la normativa de l’Estat, i també la funció executiva, que 
en tot cas inclou la potestat d’organització de la seva pròpia administració. 

La Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals va actualitzar la col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social per part del personal funcionari tècnic de dependència de les Comunitats 
Autònomes que ja disposaven de tasques de comprovació a les empreses. Així, 
l’article 9.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals va 
passar a indicar que quan de les actuacions de comprovació es dedueixi l’existència 
d’infracció, i sempre que hi hagi hagut incompliment de requeriment previ, el funcionari 
actuant remetrà informe a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, on es recolliran 
els fets comprovats, a efectes que es proposi la corresponent acta d’infracció, si 
escau.  

El Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment 
d’habilitació i organització per a l’exercici de la funció de comprovació de les 
condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part del personal 
tècnic de la Generalitat de Catalunya, encomana al personal funcionari públic de la 
Generalitat de Catalunya que compleixi les condicions establertes en aquest Decret i 
hagi estat habilitat prèviament a l’efecte, la funció de col·laboració a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en les tasques de comprovació de les condicions de treball 
materials o tècniques de seguretat i salut a les empreses i centres de treball radicats a 
Catalunya, així com als centres de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

En virtut de la Resolució TRI/1845/2006, de 31 de maig, es va habilitar cinquanta 
funcionaris/àries del personal tècnic de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici de 
la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i 
centres de treball. Posteriorment, s’han produït altres habilitacions.  

El 26 de febrer de 2010 es va aprovar el Reial Decret 206/2010 sobre traspàs de 
funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, el qual va suposar, entre d’altres aspectes, 
l’adscripció no només funcional sinó també orgànica del personal inspector amb 
funcions programades en matèria de seguretat i salut en el treball a la Generalitat de 
Catalunya.  



A més a més, el Decret 25/2010, de 2 de març, d'organització i estructura de la 
Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya, va crear la Direcció General de la 
Inspecció de Treball.  

Finalment, el Decret 86/2010, de 29 de juny, d'organització territorial de la Inspecció de 
Treball de Catalunya, va adscriure el personal tècnic habilitat a aquesta mateixa 
Direcció General. 

A més a més, cal posar de manifest que entre aquests dos darrers decrets, també es 
va aprovar la Llei 11/2010, de 19 de maig, de l'Agència Catalana d'Inspecció de 
Treball. En virtut de la seva disposició addicional tercera es creava el cos de 
subinspectors de seguretat i salut en el treball, amb tasques relacionades amb la 
comprovació de les condicions tècniques i materials de treball, i que resta pendent de 
desplegament.  

Per tant, el context orgànic tant del personal tècnic habilitat com del personal 
funcionari inspector ha canviat substancialment. Així, en el moment de l’aprovació del 
Decret 12/2006, de 31 de gener, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, inclosa la 
funció de vigilància i control de la seguretat i salut en el treball, estava adscrita 
orgànicament a la Administració General de l’Estat, i el personal tècnic habilitat 
depenia de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat. Actualment, 
en canvi, tant el personal tècnic habilitat com el personal inspector, depèn tant 
orgànicament com funcional de les corresponents Inspeccions Territorials de Treball, 
les quals estan adscrites a la Direcció General de la Inspecció de Treball de 
Catalunya, la qual forma part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
fet suposa una cooperació estreta i permanent entre els dos tipus de funcionaris,  i el 
transcurs dels anys permet copsar aquelles dinàmiques positives i també aquelles 
d’altres susceptibles de millora.  

Segons l’article 2.3 del Decret 12/2006, de 31 de gener, les funcions de comprovació i 
de control del personal tècnic habilitat estan referides a les condicions de treball 
materials o tècniques de seguretat i salut. No obstant això, ni el Decret 12/2006, de 31 
de gener, ni cap altra norma defineix el concepte de condicions de treball materials o 
tècniques. S’ha entès que aquest concepte exclou el que es coneix com a gestió 
preventiva, el control de la qual és competència exclusiva del personal inspector de 
treball, i que comprèn diversos elements de caire documental que formen part de les 
mesures que ha d’adoptar l’empresari per a la integració de l’activitat preventiva a 
l’empresa,  en els termes de l’article 14.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals. És el cas de l’avaluació de riscos, la planificació 
preventiva, la formació i informació en matèria preventiva, l’adequació dels recursos 
preventius designats, i els mitjans, recursos i àmbit del servei de prevenció elegit, així 
com el compliment de les obligacions en matèria de coordinació preventiva, auditoria o 
els plans d’emergència, entre d’altres. Ara bé, no es tracta d’una qüestió de fàcil 
delimitació ja que algunes d’aquestes mesures de la coneguda gestió de la prevenció 
estan directament relacionades amb el control de les condicions materials, i així 
l’examen d’una condició material implica l’anàlisi puntual i concret de la documentació 
que formaria part de l’anomenada gestió preventiva. És més, si considerem aquestes 
obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals com quelcom que va més enllà 
d’una mera obligació documental o formal i creiem així en una concepció integral i 
completa de la prevenció de riscos laborals, i en conseqüència de la vigilància i control 
de les condicions materials, la confusió entre aquest concepte i l’anomenada gestió de 
la prevenció augmenta. Per la qual cosa, resulta necessària una concreció normativa, 
que com hem indicat en aquest moment no existeix, que esclareixi i doti de seguretat 
jurídica les actuacions de comprovació del personal tècnic habilitat. En aquest sentit, 
aquesta modificació ajuda a esclarir el concepte de condicions materials o tècniques 



objecte de les actuacions de comprovació del personal tècnic habilitat, incloent les 
avaluacions de riscos i els estudis tècnics necessaris per a la seva verificació, en la 
mesura que les anomalies en la documentació íntimament relacionada amb les 
condicions materials inspeccionades han de formar part del camp d’actuació del 
personal tècnic habilitat, ja que no es comprova la política de gestió preventiva de 
l’empresa, sinó una condició tècnica més dintre del cas concret.  Així mateix, la 
modificació potencia les actuacions de comprovació del personal tècnic habilitat, les 
quals esdevenen més eficients i coherents amb una visió integral i efectiva de la 
prevenció de riscos laborals. Tot el que s’ha exposat també s’ha d’entendre en un 
context en el qual queda pendent de desplegar normativament el cos de subinspectors 
de seguretat i salut en el treball, creat per la disposició addicional tercera de la Llei 
11/2010, de 19 de maig, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball. 

D’altra banda, s’aprofita aquesta modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, per a 
actualitzar diferents referències normatives, les quals han quedat derogades,  així com 
algunes referències que en conseqüència han quedat obsoletes, com ara les mencions 
al llibre de visites, suprimit en virtut de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del 
sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social. També s’introdueixen algunes 
millores de tècnica legislativa, que ajudin a la ciutadania i als operadors jurídics a una 
millor comprensió i seguiment del text normatiu.  

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, donada audiència a les organitzacions sindicals i amb el 
dictamen previ del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 

A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, vist/d’acord amb el 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern, 

Decreto: 

Article únic 

1. Es modifica l’article 1 del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les 
condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de 
comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball 
per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya, el qual queda redactat de la 
següent manera: 

“Article 1:  

Objecte 

Aquest Decret regula i desplega les previsions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
relatives a la funció de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en 
els aspectes d'organització de la funció, delimitació, condicions i règim d'habilitació del 
personal funcionari públic que exerceix comeses tècniques en matèria de prevenció de 
riscos laborals”. 

2. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 2 del Decret 12/2006, de 31 de gener, els 
quals queden redactats de la següent manera: 

“2.2 A aquests efectes, s'encomana al personal funcionari públic de la Generalitat de 
Catalunya que compleixi les condicions establertes en aquest Decret i hagi estat 
habilitat prèviament a l'efecte, la funció de col·laboració a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en les tasques de comprovació de les condicions de seguretat i salut 



a les empreses i centres de treball, amb capacitat de requeriment a l'empresari per a la 
correcció de les deficiències observades i que s'exercirà d'acord amb les previsions de 
l’article 43.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i de 
la normativa catalana de desplegament de l'article 45.1, paràgraf tercer, de la mateixa 
Llei 31/1995, de 8 de novembre”. 

“2.3 Les funcions de comprovació i de control respecte de les empreses i centres de 
treball radicats a Catalunya estan referides a les condicions de treball materials o 
tècniques de seguretat i salut, incloses les avaluacions de riscos i els estudis tècnics 
específics necessaris per a la seva verificació, conforme a l'article 9.3 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, i són les següents: 

a) Les característiques dels locals i de les instal·lacions, així com les dels equips, 
eines, productes o substàncies existents en el centre de treball. 
b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de treball i 
les seves corresponents intensitats, concentracions o nivells de presència. 
c) Els procediments per a la utilització dels agents abans esmentats que influeixin en la 
generació de riscos per a la seguretat o salut dels treballadors. 
d) Les característiques i la utilització dels equips de protecció, tant col·lectiva com 
individual. 
e) La realització dels reconeixements mèdics i la seva adequació als protocols 
sanitaris específics de vigilància de la salut, establerts en l'article 37.3.c) del 
Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de 
gener. 
f) L'adaptació dels llocs de treball a les exigències de naturalesa ergonòmica”. 
 
3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 del Decret 12/2006, de 31 de gener, el qual 
queda redactat de la següent manera: 

“3.2 El personal funcionari públic que ha estat habilitat exerceix les funcions de 
comprovació de les condicions de seguretat i salut respecte de les empreses i centres 
de treball de tot l'àmbit territorial català. Es considera inclòs l'àmbit de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya i el de les administracions locals”. 

4. Es modifica l’article 4 del Decret 12/2006, de 31 de gener, a fi d’actualitzar la 
denominació dels òrgans administratius i la normativa de remissió, i queda redactat de 
la següent manera: 

“Article 4 

Requisits d’accés a l’habilitació 

Per a optar a l'habilitació que permet exercir les funcions de comprovació de les 
condicions de treball materials o tècniques de seguretat i salut a les empreses i 
centres de treball cal: 

a) Ser funcionari o funcionària públic, pertànyer a cossos dels grups A o B de la 
Generalitat de Catalunya i estar adscrit a l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. 
b) Tenir la titulació universitària i la formació mínima que preveu l'article 37.2 i 3 del 
Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de 
gener, per poder exercir les funcions de nivell superior en les especialitats i disciplines 
preventives en què estiguin acreditats a què es refereix l'esmentat Reglament, o haver 
estat convalidats per a l'exercici d'aquestes funcions de nivell superior, d'acord amb la 
disposició addicional cinquena del mateix Reglament o amb els articles 8 i 9 de l’Ordre 
TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desplega el Reial decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en el que es 



refereix a l’acreditació d’entitats especialitzades com a serveis de prevenció, memòria 
d’activitats preventives i autorització per a realitzar l’activitat d’auditoria del sistema de 
prevenció de les empreses. 
c) Haver superat el curs de formació específic establert especialment per a l'habilitació, 
on es tracten aspectes jurídics relacionats amb la normativa aplicable, el règim de 
responsabilitats i les obligacions dels empresaris sotmesos a actuacions de 
comprovació i control, les reformes operades per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, 
l'abast i el desplegament de les actuacions dels tècnics esmentats, així com el 
procediment sancionador que es pot iniciar a conseqüència de les seves actuacions i 
altres continguts que es considerin necessaris per al desenvolupament de les funcions 
pròpies de l'habilitació. 
d) Acreditar una experiència mínima de dos anys en el desenvolupament de funcions 
tècniques en matèria de prevenció de riscos laborals a la Direcció General de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball”. 
 
5. Es modifica l’article 5 del Decret 12/2006, de 31 de gener, a fi d’actualitzar la 
nomenclatura dels òrgans administratius, i queda redactat de la següent manera: 

“Article 5  

Procediment d'habilitació 

5.1 El personal funcionari públic que compleixi amb els requisits de l'article 4 pot 
obtenir la condició d'habilitat i habilitada, mitjançant la corresponent petició a la 
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, la qual resoldrà 
discrecionalment en funció de criteris d'experiència i perfeccionament relacionats amb 
les tasques a desenvolupar. 

5.2 Un cop finalitzi el procés, la Secretaria General del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies a proposta conjunta de la Direcció General de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball i de la Direcció General de la Inspecció de Treball, emetrà 
resolució on s'autoritzi l'habilitació, i la Direcció General de la Inspecció de Treball 
estendrà el document oficial corresponent, segons el model que consta a l'annex 
d'aquest Decret, acreditatiu de l'habilitació on constarà la denominació "tècnic habilitat 
o tècnica habilitada (article 9.2 i 3 i disposició addicional quinzena de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre)" i que s'exhibirà en les visites de comprovació i de control de les 
condicions de seguretat que facin als locals i als centres de treball”. 

6. Es tornen a numerar els apartats de l’article 6 del Decret 12/2006, de 31 de gener, 
de tal forma que l’apartat 2 passa a ser l’1, i l’apartat 3 passa a ser el 2. En 
conseqüència, la redacció de l’article 6 passa a ser la següent: 

“Article 6  

Efectes de l’habilitació 

6.1 Les places ocupades per personal tècnic que hagi estat habilitat tenen un 
increment retributiu que consisteix en la inclusió d'un component singular en el 
complement específic, en una quantia fixa no consolidable, amb independència del cos 
al qual pertanyin, A o B, i sense distinció pel lloc de treball que s'ocupa, nivell o grau 
personal, durant tot el període de vigència de l'habilitació i l'exercici de les funcions de 
comprovació que comporta. 

6.2 La jornada i l'horari de treball dels tècnics i tècniques habilitats, ateses les 
especials característiques de les funcions que s'exerceixen, es pot adaptar per garantir 



una adequada cobertura dels serveis prestats, la qual cosa es regula mitjançant els 
procediments legalment establerts”. 

7. Es modifica l’article 7 del Decret 12/2006, de 31 de gener, el qual queda redactat de 
la següent manera: 

“Article 7  

Revocació i suspensió temporal de l'habilitació 

7.1 L'habilitació queda sense efecte, en tot cas, quan no concorrin o s'hagin alterat els 
requisits i l'aptitud per al desenvolupament de les funcions, o bé s'incompleixin les 
obligacions establertes a l'article 63.2 del Reglament d'organització i funcionament de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  

7.2 També queda sense efecte en els següents supòsits: 

a) Quan la persona habilitada no realitzi les tasques o activitats per a les quals va ser 
específicament habilitada o les executi de manera inadequada o no ajustada a la 
programació aprovada, les instruccions o les directrius fixades. Es tindrà en compte en 
aquest cas la reiteració, gravetat i perjudicis ocasionats o l'existència d'anteriors 
revocacions. 
b) Per renúncia motivada de la persona habilitada. 
c) Per decisió de l'autoritat competent degudament motivada. 
 
7.3 La revocació de l'habilitació es produeix per resolució de la Secretaria General a 
proposta conjunta de la Direcció General de la Inspecció de Treball i de la Direcció 
General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball i amb l'audiència prèvia a la 
persona interessada. La resolució de revocació comporta la devolució automàtica a la 
Direcció General de la Inspecció de Treball del document oficial d'habilitació. 

7.4 Quan concorrin les circumstàncies que s'estableixen a l'apartat 2.a) d'aquest article 
però no es doni reiteració, gravetat ni s'hagin ocasionat perjudicis, la Direcció General 
de la Inspecció de Treball pot instar, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, 
la Secretaria General perquè se suspengui temporalment l'habilitació.” 

8. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 del Decret 12/2006, de 31 de gener, el qual 
queda redactat de la següent manera: 

“8.3 Els tècnics i tècniques habilitats no poden tenir interès directe ni indirecte en 
empreses o grups empresarials objecte de la seva actuació i s'han d'abstenir 
d'intervenir en actuacions de comprovació si concorre qualsevol dels motius de l'article 
23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. La seva 
recusació es resol conforme a l’article 24 de l’esmentada Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
per part de la Direcció General de la Inspecció de Treball”. 

9. Es modifica el contingut de la credencial identificativa dels tècnics i tècniques 
habilitats, previst en l’annex del Decret 12/2006, de 31 de gener, en els termes que 
consten a l’annex d’aquest Decret. 

Disposició addicional 

1. S’afegeixen les noves lletres l) i m) a l’apartat 3 de l’article 102 del Decret 289/2016, 
de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb la següent redacció: 



“l) Dirigir les actuacions inspectores sobre empreses, sectors o situacions que 
excedeixin de l’àmbit territorial d’una Inspecció Territorial de Treball, en l’àmbit de 
Catalunya, per als supòsits concrets en què així es determini”. 

“m) Atribuir temporalment al seu personal el desenvolupament d’actuacions 
inspectores fora de la demarcació territorial de la seva destinació per a actuacions en 
empreses que tinguin centres de treball en més d’un àmbit territorial de les Inspeccions 
Territorials, en els supòsits concrets en què així es determini”. 

2. La lletra l) de l’apartat 3 de l’article 102 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de 
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, passa a ser la 
lletra n). 

Disposició derogatòria 

Es deroga la disposició transitòria primera del Decret 12/2006, de 31 de gener, i la 
disposició transitòria segona passa a ser la disposició transitòria única. 

Disposició final 

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Barcelona,  

 

Carles Puigdemont i Casamajó 
President de la Generalitat de Catalunya 
 

 

Dolors Bassa i Coll 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex  

Contingut de la credencial identificativa dels tècnics i tècniques habilitats 

Anvers: 

Nom i cognoms 

Tècnic/a habilitat/ada 

Generalitat de Catalunya 

Inspecció de Treball de Catalunya 

Revers: 

Síntesi de disposicions aplicables 

Articles 9.2 i 3, 43.3 i disposició addicional quinzena de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals. 

El funcionariat públic amb condició de tècnic/a habilitat/ada desenvolupa funcions 
d'assessorament i de comprovació de les condicions de seguretat i salut en les 
empreses i centres de treball, amb capacitat de requeriment i d'emissió d'informe.  

Articles 62.1 i 66 del Reial decret 138/2000, de 4 de febrer.  

Els tècnics i tècniques habilitats estan facultats per entrar lliurement i sense previ avís 
a les empreses i centres de treball subjectes a comprovació, romandre-hi i procedir a 
efectuar les proves i a sol·licitar la informació que consideri pertinent. 

Si el tècnic o tècnica habilitat es veiés impedit o destorbat en l'exercici de les seves 
funcions de comprovació, a l'informe que emeti relatarà l'obstrucció patida. 

Article 41 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig. 

Les actes d'infracció formalitzades d'acord amb els requisits que estableix l'article 40 
tenen presumpció de certesa respecte dels fets que hi són reflectits que es 
corresponguin amb els que hagin estat constatats i reflectits en el seu informe pel 
tècnic o tècnica habilitat, llevat de prova en contra, d'acord amb el que estableix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
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