
 
 

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 de Catalunya. 
 
 
El dictamen va ser aprovat del Ple del CTESC, el 3 d’abril del 2017, amb els vots particulars 
de CCOO de Catalunya, de la UGT, de Foment del treball, de PIMEC, i de Ramon Bonastre. 

El Projecte de decret té per objecte esclarir i dotar de major seguretat jurídica les actuacions 
de comprovació del personal tècnic habilitat. S’inclou en el concepte de condicions materials o 
tècniques objecte de les actuacions de comprovació del personal tècnic habilitat 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 introduïda vol potenciar 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. 
 
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. 
 


