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Amb aquests ingredients, aquesta fundació
privada, creada per dos col·lectius professionals, vol aportar el seu gra de sorra en el
moment històric i polític que estem vivint.

Hem escrit aquestes línies el mes d’agost
i la incertesa sobre si la consulta prevista
pel 9 de novembre es farà o no continua
omplint les pàgines dels diaris. Sigui com
sigui, tant si s’esdevé la consulta com si no,
tant si el resultat és a favor o en contra, entenem que és bo preveure tots els escenaris
possibles.

Així, des de la nostra posició entenem que
hem d’aprofitar aquesta oportunitat per
fer la nostra aportació en aquest procés.
L’Informe 2014 de l’Observatori del Risc
neix amb vocació de servei; pretén ajudar
els decisors polítics, econòmics i socials,
i a tota la ciutadania, a conèixer les amenaces i els avantatges que en l’àmbit de
l’enginyeria i la seguretat, la nostra especialitat, comportaria la creació d’un nou Estat.

Per no omplir el debat amb trivialitats ni
repetint el que d’altres ja han dit amb més
o menys encert, volem opinar d’allò que
coneixem, d’allò amb el que treballem dia
a dia. I, per això, aquest Informe 2014 de
l’Observatori del Risc porta aquest títol:
Enginyeria i seguretat a la Catalunya del
futur.

Per liderar aquest Informe i portar-lo a bon
port, hem comptat amb la col·laboració
desinteressada del seu director: Joan Ribó,
perit industrial i enginyer tècnic químic
que va ser degà d’Enginyers BCN des del
2005 fins al 2013 i president o vicepresident de l’IDES en aquest període.

Com sabeu, l’Institut d’Estudis de la Seguretat va néixer el 1998 per iniciativa del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona com una entitat sense ànim de lucre per estimular i difondre,
des d’una perspectiva transdisciplinar, les
problemàtiques socials sota l’àmbit conceptual de la seguretat.

El resultat de la seva direcció i de l’expertesa
dels autors que han desenvolupat les diferents parts que el constitueixen, el trobareu a continuació. Veureu que l’estructura
d’aquest Informe ha estat modificada
respecte anys anteriors. Trobareu un primer capítol de Carlos Padrós que es titula
“L’Estat, el dret i l’Estat de dret. Nous escenaris per al futur”, que fa un plantejament
general sobre com les estructures polítiques
tradicionals poden respondre als reptes que
avui tenen sobre la taula.

L’Observatori del Risc es va crear l’any 2001
com una plataforma d’anàlisi permanent
del risc que ofereix un punt de vista estratègic del model actual de societat. Amb el
pas dels anys, s’ha consolidat com una eina
útil perquè dóna elements d’informació i
reflexió estratègica a aquells que han de
prendre decisions.
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Seguidament, diversos professionals d’ambdós col·legis analitzen la situació actual i
els principals reptes de futur en el marc de
la seguretat industrial.

Estem segurs que aquest Informe 2014 no
us deixarà indiferents. Els temes tractats
són complexos, d’ampli abast, amb informacions rigoroses, opinions fonamentades i reflexions professionals, tot acompanyat de moltes dades de gran interès.
Us animem, doncs, que en gaudiu.

Com sempre, al final de tot, continuareu
trobant els semàfors del risc, els nostres indicadors anuals que continuen alertant de
les tendències i advertint de quins factors
cal millorar en els àmbits del risc analitzat.

Bona lectura!

Miquel Darnés i Cirera

Jordi Guix i Armengou

President de l’Institut d’Estudis de la
Seguretat

Vicepresident de l’Institut d’Estudis de la
Seguretat

Degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i
Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Degà del Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya
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La Visió del Director
Joan Ribó i Casaus

confederació amb legislació i normatives
pròpies. Val a dir que la història de Catalunya va molt més enllà dels reis medievals.
Al llarg dels segles, Catalunya s’ha desenvolupat i ha esdevingut un país industrial,
fet que forma part de la seva idiosincràsia.
També ha estat bressol de l’associacionisme
i, per tant, de la col·legiació. Tots aquests
són aspectes que formen part indeleble del
nostre tarannà.

La fundació privada Institut d’Estudis
de la Seguretat (IDES) va ser creada pel
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de
Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona, els quals en són
patrons. Un dels seus productes més emblemàtics, dins de les tasques que realitza, és l’Observatori del Risc, que té com
a objectiu fonamental analitzar, difondre
i fer palès anualment els temes més candents de la seguretat, a través d’estudis de
reconeguts professionals experts en els assumptes analitzats.

Abans de començar purament amb els aspectes tècnics i reglamentaris dels quatre
camps que s’han treballat inicialment i
que enumero més endavant, voldria destacar una col·laboració especial en aquest
informe. Es va demanar la participació de
Carlos Padrós i Reig, reconegut professor
titular de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual abans
d’entrar en matèria enginyeril ens situa en
el que ell mateix ha titulat “L’Estat, el dret i
l’Estat de dret. Nous escenaris per al futur”,
capítol en què ens detalla i raona exhaustivament, amb la seva magnífica erudició
i coneixements, quin és el model d’Estat,
com s’ajusta tot plegat al model del dret i
quin és el model europeu i les seves particularitats. Es tracta d’un treball excel·lent
per la càrrega fonamentalment jurídica
que comporta. I permeteu-me el privilegi
que en qualitat de director de l’Observatori
us l’esmenti i us en recomani la lectura per
a la vostra particular anàlisi. Mereix un
esment especial el que el professor Carlos
Padrós indica en l’últim apartat “Resum

Prenent en consideració l’entorn geopolític i històric que ens està tocant viure i
el que preocupa a la ciutadania i a la societat en general, el Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya i el de Tècnics
Industrials de Barcelona, com a entitats de
dret públic que formen part de la societat
civil catalana i estan al servei de l’interès
general, han volgut analitzar a través de
l’IDES i de diferents professionals tots ells
especialistes i experts en cada una de les
diverses matèries que es tracten en aquest
Observatori del Risc 2014 –totes molt pròpies de les professions d’enginyer industrial i d’enginyer tècnic industrial–, com
s’haurien de plantejar els temes de seguretat que pertoquen a aquestes professions
pel que fa a possibles modificacions en les
relacions catalanes-espanyoles, bé sigui
per una possible sobirania de Catalunya
respecte a l’Estat espanyol en forma de segregació, bé per una possible federació o
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professions han estat directament vinculades amb la seguretat i han format part inequívoca del que anomenem societat civil.
Aquests titulats han estat i estan immersos
en la societat per la seva formació i idiosincràsia, i treballen en diferents sectors
de l’Administració, en l’ensenyament mitjançant la formació i també en l’empresa,
bé sigui de caràcter industrial, de serveis o
comercial; passant pel que podríem considerar la dedicació més pura i emblemàtica
de la professió com és l’exercici lliure, i sense oblidar moltes altres tasques que constitueixen un reguitzell que no és hora ni moment d’enumerar. És a dir, tot un ventall
ampli i divers d’àmbits de dedicació que
permet, tant als professionals com a les
institucions que ens representen (col·legis
professionals), involucrar-se en la societat
i formar-ne part, tot vibrant amb ella, compartint els seus neguits i sentint-se immersos en les seves preocupacions, tant com a
ciutadans i ciutadanes com també com a
professionals.

sumari d’idees bàsiques”, en què ens fa
reflexionar quan, literalment, diu: “L’Estat
nació hegemònic tradicional als segles XIX
i XX ha perdut gran part dels elements que
el feien característic: l’hegemonia normativa i la capacitat d’imposició coactiva. Enfront d’aquest model, neix una nova forma
d’organització de les institucions polítiques, més relacional, mòbil i pactada”.
Tal com esmenten els companys que han
desenvolupat el capítol de seguretat industrial, la professió d’enginyer de l’àmbit industrial es va crear l’any 1850 amb el Reial
decret de 4 de setembre, i un any més tard,
el 1851, es va inaugurar l’Escola Industrial
de Barcelona a l’antic convent de Sant Sebastià, molt proper a la Llotja. Com a anècdota històrica, cal dir que durant aquella
dècada dels cinquanta, concretament entre
1855 i 1857, l’ordenació de l’ensenyament
industrial va sofrir una sèrie de modificacions per les quals desapareixien els nivells
inferiors, fet que va comportar descartar
l’Escola de Barcelona, que continuava exclosa de l’ensenyament superior. Tot plegat,
una incoherència deguda a una evident visió centralista que donava l’exclusiva a Madrid, sense considerar que en aquell moment Catalunya era l’única zona de l’Estat
espanyol on la indústria moderna havia
esdevingut una realitat consolidada. Malgrat aquesta circumstància, la tossuderia
de la realitat va fer que les altres escoles
haguessin de tancar per manca de mitjans
suficients i l’Escola de Barcelona fos l’única
que, en el període 1867-1899, mantingué
vius els estudis d’Enginyeria gràcies al suport de les institucions locals, provincials i
de les organitzacions patronals.

En aquest sentit, els diferents fets i situacions que han succeït al llarg de la història
han estat decisius perquè les nostres institucions col·legials, aprofitant l’avinentesa
del moment que vivim, s’hagin preocupat
per dedicar enguany aquest Observatori
del Risc 2014 a valorar, des de la seva peculiar visió professional, les conseqüències
o el que caldria fer si es donés el cas que
Catalunya assolís la condició d’Estat sobirà
o bé formés part d’un Estat federal amb
lleis i normatives pròpies.
Tal com he comentat anteriorment, la diversitat de les tasques en què estan immersos els graduats de l’Enginyeria de l’àmbit
industrial és diversa i extensa, i precisament per això en aquest informe s’ha optat
per treballar quatre camps en concret: la
seguretat industrial, les activitats, les assegurances i la seguretat contra incendis,

Després dels esdeveniments esmentats,
es pot afirmar que ja fa més d’un segle i
mig que es van graduar els primers enginyers en l’àmbit industrial, i precisament
a Catalunya. Des de llavors, les nostres
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implica, com és lògic, conviure amb certs
riscos, als quals cal estar amatents per verificar i supervisar procurant minimitzar-los
al màxim. Així doncs, aquí està el què, el
com i el perquè de la seguretat industrial
que tota societat tecnològicament avançada ha de tenir sota vigilància i control.

tots força importants i emblemàtics dins
de les nostres especialitats i en l’àmbit
competencial de l’Enginyeria de caràcter
industrial. Es tracta de quatre camps que,
pel que són i comporten, afecten en gran
mesura el desenvolupament normal de la
societat i hi intervenen. I malgrat que, en
moltes ocasions, les tasques que realitzen
els enginyers en aquests camps tinguin una
certa invisibilitat o passin desapercebudes,
no per això deixen de tenir una importància vital en la seguretat de les persones, els
béns i el medi ambient.

En vista del que he comentat fins ara, és
evident la rellevància que té la seguretat industrial per a la societat, sigui quina sigui la forma en la qual s’administri i
s’organitzi. En conseqüència, i d’acord amb
els criteris a partir dels quals s’ha treballat
aquest informe de l’Observatori del Risc
2014, els companys autors d’aquest capítol
desenvolupen la seva tasca analitzant el
concepte de seguretat industrial, els antecedents normatius, el control de l’activitat
industrial (en les seves quatre etapes: des
dels orígens de la inspecció industrial fins
a l’autarquia, d’aquesta fins al període
preconstitucional, de la Constitució a la
integració europea i l’evolució del control
de la seguretat fins a l’any 2000), la reglamentació a la Unió Europa i la transposició
d’aquesta a la normativa estatal, i la situació actual (amb un resum normatiu i els
agents actuants). Acaben el capítol amb les
seves pròpies conclusions pel que fa a la
seguretat industrial.

A continuació, faig una valoració de cada
un dels camps de seguretat que analitza
l’informe 2014 de l’Observatori del Risc.
En primer lloc, l’informe analitza la seguretat industrial. I la raó per la qual s’entra
a valorar la incidència d’aquest camp és
quasi sobrera tenint en compte que la seguretat industrial està en l’ADN de la nostra enginyeria. A més, cal dir que l’actual
forma de vida de la nostra societat està
fortament tecnificada, i és així gràcies a les
instal·lacions que ens envolten i als enginys
i estris que estan i utilitzem moltes vegades
en el nostre entorn més proper. És evident
que la revolució industrial va comportar un
grau de confort abans impensable en aquella societat fonamentalment agrària anterior a la primera meitat del segle XIX. Però
aconseguir aquest confort i una millor forma de vida implicava assolir gradualment
una sèrie de riscos abans inexistents que
es deriven dels avenços tecnològics. Avui
en dia és impensable el fet de no disposar
d’un ascensor o d’energia elèctrica en els
nostres habitatges. No cal dir, doncs, com
n’és d’important la seguretat industrial en
aquest tipus d’instal·lacions, i això sense arribar a fer referència a instal·lacions
molt més diverses i complexes com poden
ser la generació d’energia, el transport, etc.
En definitiva, gaudir d’aquests avantatges

De tot això, i després del que han esmentat els companys Joan Pau Clar i Manel
Torà, i només amb la intenció de fer una
pinzellada breu, entenc que es pot deduir
–amb evident risc d’equivocar-me tenint en
compte l’expertesa d’aquests professionals
en el tema, molt llunyana a la del que subscriu– que la Directiva de serveis sembla que
indica clarament que no entra en temes de
serveis públics d’interès general, i malgrat
això es transposa tant a Catalunya com a
l’Estat espanyol. En aquest sentit, la seguretat industrial és, evidentment, un servei
públic d’interès general, fet que genera la
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la certificació. I pel que fa al sector energètic, caldria definir l’operador del sistema
elèctric i el gestor de la xarxa de transport; definir el gestor tècnic del sistema
gasista; regular els òrgans de control pel
que fa a l’energia nuclear; regular el règim
econòmic aplicable al subministrament
d’energia, i adequar la Llei 22/1973, de 21
de juliol, de mines.

pregunta de per què no s’ha actuat en conseqüència. Així mateix, també es dedueix
que caldrà concretar molt més els termes
d’actuació en el camp del control administratiu, que desenvolupa el títol IV de la Llei
9/2014 “Del control de l’Administració en
matèria de seguretat industrial”, sobretot
en aquelles situacions en les quals cal una
interpretació reglamentària. També serà
necessari, i a més així ho preveu la Llei
de seguretat industrial, crear la figura que
assumeixi la intervenció pública administrativa.

L’informe també parla d’activitats. Entre
les tasques que desenvolupen els enginyers
de l’àmbit industrial, les activitats ocupen
un lloc de gran rellevància. La intervenció
dels enginyers en aquest camp és de gran
ajut per als empresaris que inicien o amplien la seva activitat, perquè els informen
i assessoren degudament del que cal fer.
Dins de les activitats, hi trobem una forquilla àmplia i diversa d’empreses, que van
des de la gran a la petita indústria, passant
pels serveis, la pública concurrència, el comerç, etc., i que per les seves particulars i
peculiars característiques influeixen notablement tant en el medi ambient de manera transversal com en el seu entorn més
proper, el veïnatge, quan aquestes activitats estan ubicades, o volen estar-ho, dins
o molt a prop de la xarxa urbana. En el
cas del medi ambient, cal tenir en compte
les emissions, els abocaments, els residus,
els sorolls, etc., que poden afectar l’entorn
més proper o més llunyà travessant les fictícies línies frontereres que determinen els
Estats per arribar a perjudicar, fins i tot,
la capa d’ozó. Per tant, podem dir sense
equivocar-nos que totes les activitats sense
excepció, en més o menys mesura, incideixen de manera directa o indirecta en la
nostra vida quotidiana, en la nostra salut
i en els nostres béns, siguin particulars o
públics.

Tot plegat ens fa veure que la seguretat
industrial és un tema madur i que el control reglamentari actual que hi fa referència s’hauria d’incorporar pràcticament fil
per randa, a excepció del cas de l’energia
nuclear, en què caldria fer quelcom sense
perdre el temps pensant el què i sense malmetre el que ara ja funciona.
Amb relació a la legislació nacional de la
normativa que emet la Unió Europea i les
seves directives, els autors d’aquest capítol
diuen que només cal adequar-la a les particularitats de cada administració. I no cal
fer res pel que fa als reglaments, ja que són
d’aplicació directa.
Quant als productes, la normativa dimanant de la UE està bàsicament fonamentada en organismes notificats, normes
harmonitzades i requisits essencials de seguretat, aspectes que no comporten dificultats en l’aplicació de la norma.
Finalment, conclouen que per poder actuar
de manera autònoma en els camps relacionats amb la indústria, competència actual
del Departament d’Empresa i Ocupació,
caldria disposar d’organismes amb capacitat per actuar en el terreny de l’acreditació
(Reglament CE 765/2008 del Parlament
europeu i del Consell), la normalització i

El grup de treball per a l’elaboració
d’aquest capítol està format per quatre
companys que coneixen exhaustivament
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Cal harmonitzar
les normes i
reglamentacions, que
en són moltes, potser
masses, i disperses,
fins i tot en ocasions
contradictòries,
perquè el mateix
tipus d’activitat té
consideracions diferents
en funció del municipi
on es vulgui implantar.

el tema en qüestió i que enumero en rigorós ordre alfabètic: Francesc Amer, Jordi
Argemí, Jordi Artiga i Àngel de Vicente.
Tots quatre s’han dividit en grups duals
que responen, d’una banda, a la seva
pertinença a les dues institucions patrones de l’IDES i, d’altra banda, a la tasca
professional que realitzen, en tant en que
els dos primers es dediquen fonamentalment a l’exercici lliure de la professió i
els dos darrers són funcionaris que treballen a l’Administració municipal, malgrat
que Jordi Artiga també se sent molt orgullós de compaginar-ho amb tasques de
l’exercici lliure de la professió.
Cal dir que un aspecte molt important dins
de les activitats i que en aquest capítol no
es comenta és el de la prevenció d’incendis
i les mesures correctores que els afecta,
potser perquè és un tema que es desenvolupa en un capítol a part tenint en compte
la seva particular rellevància.

acústica (EPCA), col·laboradores de l’Administració en matèria de contaminació acústica; els verificadors d’informes d’emissió
de gasos amb efecte d’hivernacle (VEGEH), i un llarg llistat d’entitats públiques
com ara l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), empresa pública de la Generalitat
de Catalunya, i l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC), entitat de dret públic. A
més, en el tema d’abocaments tenen competències entitats com ara l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o el Consorci
per a la Defensa de la Conca del Besòs, segons correspongui. A això cal afegir que en
funció d’on estigui classificada l’activitat,
d’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, és necessari un informe previ de la
Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments (Bombers). I prenent en consideració la reglamentació sectorial en funció de la tipologia d’activitat,
també és possible que calgui la inscripció
en el Registre de Productors de Residus,
com també l’Informe Preliminar de Situació, entre d’altres.

Algunes activitats estan regulades per la
normativa i legislació estatal, però un gran
nombre o, millor dit, quasi la seva totalitat estan sota les competències i la supervisió de la Generalitat de Catalunya i/o
l’Administració municipal, segons com estiguin classificades en la Llei de prevenció i
control ambiental d’activitats.
A semblança de com es desenvolupen els
processos en seguretat industrial, en les activitats les tasques de control s’assoleixen
en gran mesura amb les entitats ambientals
de control (EAC), entitats privades degudament acreditades que tenen al seu càrrec el
control inicial i el periòdic. Però també cal
indicar que hi ha les unitats tècniques de
verificació ambiental (UTVA), encarregades
de les avaluacions ambientals en l’àmbit
d’aplicació de la Llei 4/2004, d’1 de juliol;
les entitats de prevenció de la contaminació
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per a un home i el seu treball no és fort i
la casa s’enderroca i mata el seu amo, el
paleta serà condemnat a mort”. Evidentment sense arribar ni de bon tros a aquestes solucions tan extremes en compensació
dels danys ocasionats, la nostra societat ha
d’establir els mitjans i les regles de joc per
tal de protegir els ciutadans dels possibles
danys causats, sigui per un error o per negligència.

En resum, el que els nostres companys
ens vénen a dir és que cal harmonitzar les
normes i reglamentacions, que en són moltes, potser masses, i disperses, fins i tot en
ocasions contradictòries, perquè el mateix
tipus d’activitat té consideracions diferents
en funció del municipi on es vulgui implantar. També ens diuen que és recomanable
o, millor dit, necessari integrar en un sola
entitat tota la gestió (acomplint el que ha
esdevingut anomenar-se finestreta única). I
malgrat que el titular de l’activitat ja disposi de la llicència que podríem anomenar
com a principal, de vegades en realitat
l’activitat no està totalment legalitzada
per manca d’autoritzacions sectorials. Cal
no oblidar, també, que és necessari polir
legalment les relacions entre l’administrat
i les entitats privades acreditades ja que
aquestes no estan regulades per la Llei de
procediment administratiu, i que en aquest
cas hi ha un forat negre que cal eliminar
per poder aclarir degudament com i quines
són les regles de joc.

Aquest capítol ha anat a càrrec de Rafael Nadal, enginyer industrial, corredor
d’assegurances, perit taxador i perit judicial, i Juan José Gracia, enginyer tècnic
industrial i advocat, expert en dret civil,
administratiu i mercantil, el qual exerceix
ambdues professions alhora. Tal com es
pot deduir d’aquests dos currículums,
tots dos professionals són coneixedors en
profunditat del món de les assegurances,
tant pel que fa a les responsabilitats dels
professionals de l’enginyeria com també a
les repercussions que poden tenir els actes
dels enginyers en la societat en general, en
la mesura que com qualsevol persona, en
l’esdevenir de la seva vida, poden causar
perjudicis a d’altres sense probablement
cap intencionalitat.

L’Observatori del Risc d’enguany parla de les assegurances des de la visió de
l’enginyer, tant com a professional sotmès
a risc degut al desenvolupament de la seva
tasca com també per la seva implicació
com a tal en el món assegurador. Aquest
és un camp que es nodreix d’un munt de
professionals de diferents titulacions i especialitats, molts dels quals són enginyers.

Tal com esmenten els autors, un dels aspectes de gran rellevància en qualsevol Estat
dins del sector financer són les asseguradores, que desenvolupen un paper important
en l’economia. I per tal de quantificar-lo
fan palès que l’any 2011 a Catalunya es va
assolir una facturació en primes d’entre els
13.400 i els 14.000 milions d’euros, fet que
suposa aproximadament el 23% del sector
a Espanya, així com que l’assegurança a
Catalunya va assolir una taxa sobre el PIB
espanyol del 6,71%, 1,23 punts percentuals per sobre de la mitjana espanyola.

En un món avançat socialment i tecnològicament, la responsabilitat civil professional ha de quedar perfectament definida i
degudament regulada, necessitat imperiosa que ja ve de lluny tal com va fer palès
l’advocat Antoni Aulés en la presentació
de l’estudi de l’IDES La responsabilitat dels
professionals de l’Enginyeria tot citant el
codi Hammurabi (recull legal de 1752 aC),
en el qual s’establia com a justícia social el
següent: “Si un paleta construeix una casa

Ens indiquen, també, que donat el cas
d’un Estat català, caldria establir i definir
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S’hauria de reflexionar
sobre quines
assegurances
obligatòries es
considerarien com
a tals en un possible
nou Estat català.

un marc jurídic, així com els instruments
reguladors del sector assegurador. També caldria valorar la creació del Consorci
de Compensació d’Assegurances, entitat
amb virtuts i beneficis per a la societat
si es compara amb alguns Estats que no
el tenen. I s’hauria de reflexionar sobre
quines assegurances obligatòries es considerarien com a tals en un possible nou Estat català. Acaben fent una reflexió dient
que, en qualsevol escenari, la pertinença
o no a la Unió Europea és un factor de
molta importància amb relació a aquest
procés.

Els autors estructuren el capítol en dos
grans blocs: en el primer parlen de la prevenció i la protecció, i en el segon tracten
de l’organització en la lluita contra incendis.

Aquest informe també dedica unes pàgines
al risc d’incendi, risc que de sempre i des
que el món és món ha preocupat la humanitat per les seves possibles conseqüències
devastadores, tant pel que fa a les persones com als seus béns. I malgrat que des
d’un determinat punt de vista el tema de
la prevenció d’incendis moltes vegades està
íntimament relacionat amb el camp de les
activitats, en aquesta ocasió se li ha donat un capítol específic tenint en compte
la seva important rellevància. Alhora, cal
considerar que hi ha força normativa sectorial que regula els riscos inherents i que el
risc d’incendi per si sol no és privatiu de les
activitats; un exemple d’això és el cas dels
incendis en el forest.

Pel que fa a la prevenció i la protecció,
Pau Gavarró comenta la normativa que la
regula. També fa especial esment a la figura de l’anomenat tècnic competent, defineix tots els agents implicats i trenca una
llança per les sinergies necessàries que ha
d’haver-hi entre empreses, universitats,
col·legis professionals i Administració pública, entre d’altres. Així mateix, defensa
amb vehemència l’associacionisme com a
eina important per poder avançar, i com
a exemple força recent esmenta la creació
del Clúster de Seguretat Contra Incendis.
L’associacionisme és, al cap i a la fi, molt
nostrat i a Catalunya n’hi ha força exemples. També comenta el disseny prestacional i en valora la bondat i les mancances per a una millor aplicació i resultats.
Adverteix de l’actual manca de regulació
quant a les instal·lacions de protecció passiva i aclareix la figura del subministrador
de productes destinats a la protecció contra incendis. Perquè aquests productes de
protecció puguin circular per Europa, han
de disposar de certificació CE, d’un document ETA (European Technical Assessment)
d’avaluació tècnica o d’un informe d’assaig.

Aquest capítol ha estat desenvolupat per
tres experts: Jordi Sans i Pinyol, enginyer industrial, diplomat en Prevenció d’Incendis
pel Ministeri de l’Interior de França i cap
de la Divisió de Planificació dels Bombers
de Barcelona; Pau Gavarró i Buscà, enginyer tècnic industrial, president del Clúster
de Seguretat Contra Incendis i soci director
de Peradejordi Prevención e Investigación,
SL; i Jaume Guillamon i Villalba, llicenciat
en Geografia i Història, màster en Planificació i Gestió d’Emergències i bomber de la
Generalitat de Catalunya.
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En els dos últims apartats, fa referència a
l’autoprotecció i a la seguretat contra incendis, posant sobre la taula una sèrie de
qüestions i/o preguntes. I, alhora, dóna la
seva visió particular sobre aquestes dues
matèries i en fa crítica constructiva. També
ofereix la seva visió pel que fa a la “funció
de control” i detalla quins són els organismes autoritzats (entitats col·laboradores
de l’Administració) en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi. En aquest
sentit, torna a fer una defensa vehement i
raonada de quins haurien de ser els tècnics
competents que participin en aquests organismes i entitats en qualitat d’auditors i/o
inspectors.

els incendis forestals. Més endavant, ens
situen en l’estat actual de la lluita contra
els incendis forestals i aclareixen on rau,
a Catalunya, la competència en matèria
d’extinció. En aquest punt, fan una comparativa amb altres sistemes organitzatius
de l’Estat espanyol, alguns semblants i
d’altres força divergents com és el cas del
Cos de Bombers gallecs, el qual disposa
d’una organització més aviat arrelada a
l’Administració municipal i, per tant, totalment divergent al model català.
Seguint aquesta mateixa línia d’argumentació, desenvolupen una gràfica i una explicació detallada de tots i cada un dels diferents cossos i agents actuants en la lluita
contra incendis a Catalunya: els Bombers
de la Generalitat, el Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat, el Grup de Reforç
d’Actuacions Forestals (GRAF) enquadrat
com a grup especial dins del Cos de Bombers, l’Equip de Prevenció Activa Forestal
(EPAF), el Cos de Bombers de l’Ajuntament
de Barcelona, les Agrupacions de Defensa
Forestal (ADF), els Voluntaris de Protecció Civil, la Unitat Militar d’Emergències,
les Brigades de Reforç d’Incendis Forestals
(BRIF), els bombers de Ports i Aeroports,
els bombers d’empresa i els Pompièrs dera
Val d’Aran.

En el segon bloc, Jordi Sans i Jaume Guillamon fan referència a l’organització en la
lluita contra incendis, s’endinsen primer
de manera cronològica en la història, i després en el per què i com es va gestar a Catalunya l’organització en aquesta matèria,
per tal que els neòfits ens puguem fer una
composició de lloc de com està estructurada i com s’ha arribat al sistema actual, que
ha esdevingut el “model català” de lluita
contra incendis, model que ha estat referent en l’àmbit dels cossos de Bombers, i
fins i tot copiat i en ocasions millorat. Els
autors també dediquen un apartat a explicar les característiques diferencials del Cos
de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona, concebut bàsicament com un cos urbà
d’una gran ciutat.

Finalment, i tot pensant com s’hauria
d’estructurar i organitzar la lluita contra
incendis a casa nostra en l’horitzó d’una
Catalunya independent, donen la seva visió
i propostes de com hauria de ser aquesta
organització des de la perspectiva d’una
millora del sistema actual, que tal com indiquen, i malgrat la seva complexitat, “gaudeix de bona salut i d’una musculatura destacable” però que, com tot, és millorable.

Ressalten, també, la repercussió que a Catalunya han tingut els incendis forestals en
l’organització per combatre’ls. En aquesta
línia, indiquen que el perjudici material i
mediambiental que ocasionen i el lògic
impacte emocional que provoquen, han induït a una forta cohesió social en defensa
del bé comú i, en el seu moment, a la pertinent reflexió i decisió de dotar els bombers de forces i de potents eines per atacar

Aquests, doncs, han estat els diferents capítols de l’Observatori del Risc 2014, que
com és costum també afegeix els ja clàssics
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A l’últim, vull fer un especial recordatori i
esment dels companys que m’han precedit
i que han dut a bon terme l’Observatori del
Risc des de l’any 2001 fins avui, començant
per Narcís Mir i Soler, que va ser el precursor i el qual podríem definir com a filòsof de
l’enginyeria; Jaume Curbet i Hereu, que dissortadament ens va deixar ara farà tres anys
i era un reconegut guru de la seguretat; Josep Cercós i Martínez, indiscutible expert en
assegurances, i Josep Maria Rovira i Vilanova, que els últims anys ha estat el màxim
responsable a Catalunya, com a director
general d’Endesa, perquè tots nosaltres gaudim i disposem de l’energia elèctrica només
prement un interruptor i que ha demostrat
en tot moment una gran preocupació per
la seguretat, en particular pel que fa a les
persones. A tots ells, hem de donar-los les
gràcies per la seva qualitat tècnica i humana
i lloar la tasca que van desenvolupar. Alhora, vull expressar el meu desig de seguir el
seu exemple (força difícil de superar) amb
l’exprés compromís d’intentar aportar, amb
il·lusió, noves idees i noves visions als reptes
que tenim al davant.

i per què no dir esperats semàfors del risc,
els quals ens permeten any rere any avaluar molt fàcilment i visualment l’evolució
dels riscos a què estem sotmesos, com ara
el risc viari o els que fan referència a la
seguretat ciutadana, les assegurances i la
salut. Per tant, deixeu-me agrair als seus
autors, Josep Lluís Pedragosa, Jordi Martínez, Rosa Gispert, Ricard Tresserras, Diego
Torrente, Manel Medina i Román Mestre,
la tasca feta i la seva col·laboració amb
l’IDES.
Confiem que tot plegat hagi donat llum als
dubtes que, com és natural, es poden tenir
en aquestes qüestions, que els treballs aquí
exposats siguin del vostre interès i que les
deduccions i conclusions de tots els experts
que han intervingut siguin aclaridors i de
força ajut.
No m’estic d’agrair a tots i cada un dels
experts que han fet possible l’Observatori
del Risc 2014 que amb la seva dedicació i
voluntat han contribuït, de segur, a donar
llum a molts aspectes dels camps analitzats.

Joan Ribó i Casaus
Director de l’Observatori del Risc 2014
Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES)
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JOAN RIBÓ
Director de l’Observatori del Risc

CARLOS PADRÓS
L’Estat, el Dret i l’Estat de Dret.
Nous escenaris de futur

Perit industrial i enginyer tècnic industrial, té estudis d’Enginyeria Ambiental a
l’Escola d’Organització Industrial (EOI).
Actualment és director tècnic i administrador de l’empresa LaDe Ingenieria SLP. La
seva trajectòria professional sempre ha estat vinculada a l’enginyeria.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Doctor en Dret
per l’European University Institute, és professor titular de Dret Administratiu de la
UAB.
Ha estat magistrat suplent de la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i vicedegà de
Comunicació i Biblioteques de la Facultat
de Dret de l’UAB.

Ha estat degà del Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona des del
2005 fins al 2013, institució en la que
avui exerceix com a vocal a la Junta de
Govern. Durant aquests anys com a degà,
ha estat president i vicepresident de la fundació IDES, entitat en la que actualment
col·labora com a director de l’Observatori
del Risc.

Ha participat en nombrosos cursos i seminaris i ha escrit en més de cent publicacions en quatre llengües europees; de les
que destaquem alguns dels seus llibres: La
Administración invisible. Panorama general
y ejemplos prácticos de entidades colaboradoras de la Administración Pública; Regulación administrativa e intervención pública
en el sector de las empresas concesionarias
de autopistas o La competència executiva
autonòmica sobre el règim de les entitats
col·laboradores en la inspecció tècnica, entre
molts d’altres.

Ha estat president del Consell de Col·legis
d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, patró de l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITeC), president
de Tecnocrèdit i conseller de “la Caixa”.
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JOAN PAU CLAR
Seguretat industrial

MANEL TORÀ
Seguretat industrial

Doctor enginyer industrial, diplomat en
Enginyeria del medi ambient, ecologia i
gestió ambiental i en desenvolupament directiu, la seva carrera professional ha estat
molt lligada a l’Administració des de l’any
1979 que va entrar a formar part com a
funcionari del Cos d’Enginyers Industrials
al servei del Ministeri d’Indústria i Energia, transferit el 1982 a la Generalitat de
Catalunya. Ha ocupat els càrrecs de subdirector general de Seguretat Industrial,
cap dels Serveis Territorials de Barcelona,
subdirector general de Planificació i Subministraments energètics, subdirector general de Política Industrial i cap del Servei
d’Automòbils, Productes i Metrologia.

Enginyer tècnic industrial, perit taxador,
titulat en Valoració i Taxació de Danys i
tècnic en Enginyeria Legal, Prevenció de
Riscos, ha estat inspector tècnic i interventor en Seguretat Industrial de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.
També ha estat director i professor d’escoles
de conducció, professor d’Automoció, Seguretat Viària i Organització del Centre de
Formació de la Federació Catalana de Escoles de Conducció de Barcelona i tècnic
en Investigació i Reconstrucció d’Accidents
Industrials, Laborals i de Transit.

En l’àmbit privat, va treballar més de
quinze anys a l’Empresa Nacional de Autocamiones, S.A. (E.N.A.S.A. - PEGASO),
adscrit al Departament d’Experiències i Investigació i posteriorment al Departament
d’Homologacions i Anàlisi del Valor.
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PAU GAVARRÓ
La seguretat contra incendis

És soci administrador de CESS PERADEJORDI (Centre d’Enginyeria Seguretat i
Salut) i soci de ABP INVESTIGACIÓN DE
SINIESTROS, entitats especialitzades en la
prevenció i seguretat en l’enginyeria industrial, així com en la investigació.

És enginyer tècnic industrial, especialitat química industrial, per la UPC, tècnic superior en prevenció de riscos laborals, diplomat en policia científica i
investigació d’incendis, tècnic acreditat
per a l’elaboració de plans d’autoprotecció
d’interès local i autonòmic, entre altres.

Ha desenvolupat una tasca molt àmplia en
el camp formatiu i és actualment professor
a la Escola de Prevenció i Seguretat Integral i al curs de Directors de seguretat de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualment és president del Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya, Secretari de l’Associació Catalana d’Entitats
Preventives Acreditades i membre del
patronat i del comitè tècnic de l’Institut
d’Estudis de la Seguretat. Ha estat president de la Comissió de seguretat contra
incendis i emergències d’ENGINYERS BCN
(Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona).

És autor de diverses publicacions i coordinador del Manual de Seguretat Contra Incendis editat per ENGINYERS BCN.
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JAUME GUILLAMON
La seguretat contra incendis

JORDI SANS
Seguretat contra incendis

Llicenciat en Geografia i Història (Universitat de Barcelona), té formació de Màster de Tècnic en Planificació i Gestió de
l’Emergència (Universitat Politècnica de
Catalunya) i un Curs sobre la Unió Europea (Ministeri d’Afers Exteriors i Patronat
Català pro Europa).

Enginyer industrial per la UPC, diplomat
en prevenció d’incendis pel Ministeri de
l’Interior de França i inspector del cos de
Bombers de la Generalitat. Actualment, és
cap de la Divisió de Planificació de Bombers de la ciutat de Barcelona.
Anteriorment ha estat responsable de recerca de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, director de l’Escola de Bombers
i Seguretat Civil de Catalunya, subdirector
general de Protecció Civil, entre d’altres.

Actualment treballa com a bomber, tasca que combina amb la seva vessant més
emprenedora com a impulsor i gerent a
Territori de pastors, entitat sense ànim de
lucre. També és fundador i president de
l’Associació Aladula.

És president de la comissió de seguretat i
membre de la junta directiva del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya i
membre del patronat i del comitè tècnic de
l’Institut d’Estudis de la Seguretat.

Ha estat impulsor i gerent del projecte de
desenvolupament rural a Burg, La Caseta
de la Coma de Burg, i ha estat fundador
i president de l’Associació D’Agros, Dansa
Agro Social
Té experiència com professor a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya i en instituts de secundària de Badia del Vallès i
Rubí. També ha treballat com a geògraf en
diferents projectes editorials i com a auxiliar forestal, entre altres.

En l’àmbit acadèmic ha estat professor de
l’Institut Català de Tecnologia i de l’Escola
de Prevenció i Seguretat Integral. Actualment és professor d’Enginyeria de la Construcció a l’UPC i codirector del Màster en
Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering de l’UPC i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Ha participat com a ponent en nombroses
jornades i seminaris.

Autor de nombrosos articles i ponent en
jornades i seminaris sobre incendis.
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JUAN J. GRACIA
Assegurances

RAFAEL NADAL
Assegurances

Enginyer tècnic industrial i advocat, amb
despatx propi i exercici professional per
compte propi ininterrompudament des
de fa més de trenta anys, és assessor
d’empreses i de diverses associacions empresarials. Actualment també exerceix com
a cap d’Assessoria Jurídica del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN).

Enginyer industrial, tècnic superior de Prevenció i Seguretat, diplomat NFPA en Assegurances contra Incendis i Arsonisme i tècnic en Valoració de Màquines és membre de
la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya i president de la
seva Comissió de Gerència de Riscos. Corredor d’assegurances, perit taxador de diversos i perit judicial, ha desenvolupat tota
la seva activitat professional en el sector
assegurador.

Ha format part de la Junta de Govern
d’ENGINYERS BCN com a vicesecretari durant quatre anys, passant a ser, a continuació, vicedegà durant vuit anys.

Membre del patronat i del comitè tècnic
de l’Institut d’Estudis de la Seguretat, és
autor de diversos articles i llibres sobre assegurances, professor de dues assignatures
sobre assegurances a l’Escola de Prevenció
i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat
Politècnica de Catalunya i de la Fundació
Auditorium. És també assessor de formació
del Col·legi de Mediadors d’Assegurances
de Barcelona i col·laborador de la seva publicació mensual Mediario.

Ponent en nombroses jornades i seminaris,
compagina la seva activitat professional
amb la d’escriptor, havent publicat diversos contes, acabat en col·laboració una
novel·la i tenint en producció dues noves
novel·les de ficció.
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FRANCESC AMER
Les activitats

JORDI ARGEMÍ
Les activitats

Pèrit industrial, des de l’any 2002 exerceix
la professió d’enginyer en exercici lliure,
tasques que compagina amb el treball a
tres empreses instal·ladores/conservadores
d’ascensors. Anteriorment ha treballat com
a director de producció en una empresa de
confecció i com a delineant.

Enginyer industrial, té àmplia experiència en el món de l’empresa. Actualment és
propietari de l’Enginyeria Jordi Argemí en
que es realitzen tota mena de projectes i
legalitzacions d’edificació, urbanització i
instal·lacions i col·laborador en la Direcció i project manager d’obres a Catalunya
a BODSA.

Actualment és vicesecretari de la Junta de
govern del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN)
i anteriorment ha exercit com a vocal de
la Junta d’ENGINYERS BCN. Ha participat
en nombroses activitats organitzades per
l’Institut d’Estudis de la Seguretat.

Anteriorment, ha treballat com a project
management a Moro & Soucheiron Asociados, com a gerent del Consorci del Palau
de Congressos de Barcelona, com a director
d’Edificació a Catalunya d’Obras y Construcciones Industriales S.A. (OCISA ) i a
Constructora Pirenaica, S.A. (COPCISA).
També ha exercit com a responsable del
departament de estructures de formigó de
Beton Catalan S.A, com a director de diverses zones a Hispano Alemana de Construcciones SA o com a cap d’obra a Dragados i
construcciones, entre d’altres.
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JORDI ARTIGA
Les activitats

ÁNGEL DE VICENTE
Les activitats

Enginyer tècnic químic, màsters en qualitat
a la indústria i en plàstics per la Universitat Politècnica de Catalunya, postgrau de
Tècniques d’Enginyeria de Producte per
l’ICT, nivell bàsic d’incendis per l’ISPC,
tècnic acreditat per a l’elaboració de PAU
d’interès local, Black Belt (Six Sigma) per
Allied Signal, Gestió de Màrqueting per la
Fundació EMI, entre altres.

Doctor enginyer industrial i enginyer tècnic
en Mecànica, és responsable d’Activitats a
l’Ajuntament de Mollet del Vallès. També
és investigador d’automòbils i membre de
la Societat de Tècnics de l’Automoció i professor del Màster en Incendis i Protecció
Civil (UPC).
Ha estat membre de la Junta de Govern
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, professor de l’Escola d’Enginyers
Industrials de Barcelona, participant en
diversos congressos nacionals i internacionals en els que ha presentat ponències
sobre enginyeria de projectes. És titular de vàries patents sobre mecanismes
d’automòbils.

Actualment, és secretari del Col·legi
d’Enginyer Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) i de l’ACPETI, vicepresident de la Junta de la Plataforma de
tècnics municipals de Catalunya Tecnicsmunicipals.cat/Tecnicat i membre de la
TAAC i del grup de treball de la FUE (OGE,
AOC i DIBA) i membre del patronat de
l’Institut d’Estudis de la Seguretat.
És tècnic municipal a Castellbisbal on
ha estat cap d’Activitats, responsable de
l’Oficina d’Atenció a l’Empresari i actualment Tècnic en Protecció Civil, coordinador d’Emergències Municipal i Reenginyeria de processos. Ha treballat a diverses
empreses privades com a cap de laboratori
i adjunt de qualitat.
Realitza l’exercici lliure en activitats,
obres, incendis, APQ, etc. i dóna formació
i ponències en activitats, obres, tramitacions, Protecció Civil, etc.
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JOSEP LLUÍS PEDRAGOSA
Semàfor del risc viari

JORDI MARTÍNEZ
Semàfor del risc laboral

Enginyer industrial. Pertany, per oposició,
a l’escala tècnica de la Direcció General de
Trànsit del Ministeri de l’Interior, on va ocupar la Subdirecció General de Circulació. En
aquesta branca, va treballar set anys en la
Gerència de Seguretat Viària i la Direcció de
l’Institut Català de Seguretat Viària. També, per oposició, pertany al Cos d’Inspectors
de Treball i Seguretat Social del Ministeri de
Treball i Afers Socials, i ha exercit com a Inspector de Treball de Barcelona. Fou gerent
d’Obres, Instal·lacions i Subministraments de
l’Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) i
el primer director de l’Institut Català de la Salut (ICS) al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, on a més, durant
set anys, fou gerent de l’Àrea Centre de l’ICS.
Actualment és coordinador dels cursos a distància al Centre Específic de Recerca per a la
Millora i Innovació de les Empreses (CERpIE)
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en matèries
d’investigació i reconstrucció d’accidents, prevenció viària i riscos laborals. És col·laborador
de l’Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES)
en seguretat viària des que es va fundar la
institució, i actualment presideix el Grup de
treball de motocicletes a la Comissió Catalana
de Seguretat Viària i desplega la seva activitat
al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i al CERpIE de l’UPC.

Enginyer tècnic industrial per l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial
de Barcelona i llicenciat en Geografia i
Història per la Universitat de Barcelona,
actualment és coordinador en matèria de
seguretat i salut laboral de la Inspecció
de Treball de Catalunya del Departament
d’Empresa i Ocupació i membre del patronat de l’IDES.
Després de treballar al departament tècnic
de CECSA, s’incorporà a l’Administració
pública on es vinculà al món dels riscos laborals i desenvolupà funcions relacionades
amb la seguretat i la salut. Durant quinze
anys ha estat director del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona.
Va formar part, com a president, del grup
de treball sobre accidents de treball i malalties professionals creat per la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
a Madrid.
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ROSA GISPERT
Semàfor del risc per a la salut

RICARD TRESSERRAS
Semàfor del risc per a la salut

Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB) i diplomada en
Estadística i Epidemiologia per la Universitat Pierre et Marie Curie de París l’any
1985. És especialista en Medicina del Treball per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en Medicina Preventiva i
Salut Pública (MESTO). Actualment és la
cap del Servei d’Informació i Estudis de la
Direcció General de Regulació, Planificació
i Recursos Sanitaris del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciat en Medicina per la Universitat
Autònoma de Barcelona, màster en Salut
Pública per la Universitat de Barcelona
(UB) i doctor en Medicina per la UB, és
especialista en Medicina Preventiva i Salut
Pública. Actualment és el subdirector general de Planificació Sanitària de la Direcció
General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya.
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DIEGO TORRENTE
Semàfor de la seguretat ciutadana

Ha participat com a contact point espanyol a l’European Union Crime Prevention
Network i ha estat representant espanyol
a l’Acció COST A10 Defence Restructuring
and Conversion i, actualment, a l’Acció
COST 25 Small Arms and the Perpetuation
of Violence de la Unió Europea. És membre
de l’equip de revisors de la revista Sociological Inquiry.

És professor titular al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de
la Universitat de Barcelona (UB). És doctor
en Sociologia per la UB i màster en Criminal Justice Policy per la London School of
Economics and Political Science. Ha fet
estades de formació a la Universitat de
Califòrnia (Berkeley), a la Universitat de
Michigan (Ann Arbor) i a la Universitat de
Harvard. És membre del Grup de Recerca
en Sociologia Aplicada (GRISA) de la UB.
Ha estat coordinador del Màster de Recerca en Sociologia i dels estudis de Criminologia d’aquesta universitat.

És autor d’una vintena de llibres o capítols
de llibre com Desviación y delito, Cultura de
la seguridad ciudadana en España, La sociedad policial: Poder, trabajo y cultura en
una organización local de Policía i Encuestas
telefónicas y por correo. Ha publicat nombrosos articles sobre temes metodològics,
organitzatius, criminològics i de seguretat
a la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, a la Revista Internacional de Sociología, a Sistema i a Temas para el Debate,
i ha participat en nombrosos congressos
nacionals i internacionals.

Investiga en les àrees de sociologia de la
desviació i el control social, seguretat ciutadana, i societat del risc i la incertesa. Ha
fet recerca per a la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, el Pla Nacional de la Ciència, el Col·legi de Metges de
Barcelona, l’Institut Català del Consum i
nombrosos ajuntaments.
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MANEL MEDINA
Semàfor de la xarxa internet

ROMÁN MESTRE
Semàfor de les assegurances

Catedràtic d’Arquitectura de Computadors
(seguretat informàtica) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha
estat director de l’esCERT-UPC, equip de
seguretat de la UPC i director del Centre
d’Aplicacions d’Internet a la UPC (CANetUPC).

Llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses per la Universitat Autònoma
de Barcelona, postgraduat en Gestió Tributària pel Col·legi d’Economistes de Barcelona i màster en Direcció d’Empreses Mediadores d’Assegurances per la Universitat
de Barcelona i del Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l’IESE Business
School. És gerent del Col·legi de Mediadors
d’Assegurances de Barcelona i secretari general de la Mediterranean Insurance Association.

És soci fundador de TB-Security, SL / InetSecur, SL (empresa de serveis de seguretat), SeMarket, SA (empresa de serveis de
PKI, és a dir, d’infraestructures de clau pública), Safelayer Secure Communications,
SA (productora de programes PKI), Ready
People (gestió de comunitats i localització
en telefonia mòbil) i Consorcio Digital (associació per a la promoció de la digitalització de documents i la factura electrònica).

Anteriorment ha ocupat els càrrecs de socigerent a Grup Saltó, product manager a Infor Business Solutions AG i assessor comercial a Ventra Negocios.

També va ser membre de l’European Security Research Advisory Board (ESRAB)
i de l’European Security Research and Innovation Forum (ESRIF) per assessorar
la Comissió Europea en la definició dels
plans d’R+D+I en seguretat en el VII Programa Marc. I va ser director adjunt del
Departament de Competència Tècnica de
l’European Network and Information Security (ENISA), d’on actualment és assessor
de relacions amb el sector (stakeholders relations advisor).
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L’Estat, el dret i
l’Estat de dret. Nous
escenaris per al futur

CARLOS PADRÓS

1 Introducció. Transformació
d’alguns elements conceptuals

Catalunya encapçala
en l’actualitat un
plantejament inèdit:
la independència d’un
Estat nació com és el
regne d’Espanya.

El tombant de segle ha portat notables
transformacions socials, econòmiques i
polítiques. La societat moderna es troba
immersa en una revolució del coneixement i d’accés a la informació. L’economia,
per la seva banda, ha experimentat la
globalització i la interdependència a una
escala mai vista del que fins ara eren mercats regionals. Finalment, i aquest és el
punt que ens resulta més interessant, les
estructures polítiques tradicionals han de
respondre a aquests nous reptes.

Els debats que sorgeixen entorn d’aquesta
qüestió acaben reduint-se a un maniqueisme irresoluble. L’existència perpètua
del bé i del mal que ignora les opcions
intermèdies. Tot és o blanc o negre. I cap
gris és prou pur. Aquest debat és en certa
manera acientífic i apriorístic. La nostra
intenció, segur que massa agosarada, és
explicar el context general de transformació de l’ordenació social mitjançant el
dret, la seva manera d’aplicació, l’efecte
sobre les societats de la mobilitat, la pluralitat, la complexitat i la incertesa. Caldrà abandonar els paradigmes clàssics
per endinsar-nos en aquestes pàgines i
explicar el tema.

No cal ni esmentar que Catalunya encapçala en l’actualitat un plantejament
inèdit: la independència d’un Estat nació
com és el regne d’Espanya. El procés és
desconegut i quasi sempre mal entès. Des
del punt de vista estrictament del curt
termini, es tracta d’un procés de secessió
o separació d’unes institucions polítiques
consolidades. En canvi, si situem el fet
en una perspectiva més àmplia podrem
parlar de nous conceptes per al dret com
a forma d’ordenació social. Per la nostra
formació acadèmica, no resulta massa
útil enfocar la qüestió estrictament des
del vessant ideològic (que existeix i és
innegable). Es tracta, en canvi, d’oferir
al lector una explicació més contextual,
més aclaridora dels fonaments mateixos
del fenomen.

En el cas de l’enginyeria i la seguretat, es
concentren molts dels aspectes que volem
tractar. No estem davant d’una dogmàtica
exclusiva d’aquest sector, sinó que el que es
digui pot ser extrapolable a altres àmbits
de la regulació administrativa. Però la intervenció pública sobre la seguretat ofereix
un exemple immillorable del que ens ha de
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En primer lloc, la definició mateix del que
entenem per Estat, ja que assistim a una
erosió del model tradicional d’Estat nació
dels segles XIX i XX i la “desfeta” que pateixen molts dels seus elements (la imposició coactiva, el territori com a únic element
per estructurar les competències, la divisió
entre Estat i societat civil, entre d’altres).
D’aquesta manera, situem l’Estat com a
estructura de poder i com a àmbit polític
de la sobirania. Hi ha Estats sobirans que
ho són molt poc perquè la seva capacitat
real és molt minsa. Què hem d’entendre
per estructures d’Estat? Un terme que apareix sovint al debat. Quan considerem que
una societat s’organitza de manera que
pugui ser visualitzada com a Estat? Què
és un Estat fallit? Serveix encara la idea
romàntica d’Estat en una societat global?
Seria més Estat una comunitat autònoma
actual que un hipotètic Estat català en un
sistema federal per al conjunt d’Espanya?
Es pot mesurar l’estatalitat en el sentit de
considerar Estats totes les comunitats polítiques autoorganitzades? Tornem a la idea
medieval de les ciutats Estat? Són, doncs,
moltes preguntes que apareixen entorn de
la terminologia i el seu ús.

de normes que regeixen les nostres vides
col·lectives, també ha pres una dimensió
totalment nova. Enfront de poques normes
i clares del model antic, anem a un model
hiperlegislatiu, incoherent i fortament privatitzat. El dret públic ja no és l’únic instrument d’ordenació de la societat, sinó
que hi ha moltes altres fonts (pluralisme
normatiu). De fet, la complexitat de la nostra societat s’ha acompanyat d’una igual
reacció legal. Avui en dia, no es pot afirmar
clarament la vigència de la norma del Codi
Civil que indica que “la ignorància de les
lleis no excusa del seu compliment”. Ni per
als juristes i estudiosos és possible conèixer
més que una petita part de l’ordenament.
De fet, alguns països ja formulen la idea
del dret subjectiu que tenen els ciutadans
de conèixer el dret que els és aplicable.
L’ordenament jurídic ha esdevingut un
gran embull. Tot plegat obre de nou una
sèrie de preguntes: Serveix de res la normativa si no som capaços d’aplicar-la o de
fer-la complir? Quins mecanismes de relació entre ordenaments s’han d’implantar
per garantir una mínima coherència del
conjunt? Tenen igual força normativa les
normes públiques que les privades? Es pot
aplicar un dret “inconsentit”, en el sentit
de no acceptat per la comunitat social en
el seu conjunt?

En segon lloc, centrarem la nostra atenció
en el dret. Juntament amb les transformacions de la idea d’Estat, el dret, és a dir,
l’ordenament jurídic entès com el conjunt

I, finalment, dedicarem algunes darreres
pàgines al concepte de l’Estat de dret. Si bé
es pot concebre un sistema jurídic sense Estat, no es pot fer, en canvi, al revés. L’Estat

passar. Dividirem l’exposició en diversos
apartats.
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entre juristes i professionals sobre aquests
nous paradigmes que no pas un exercici
d’erudició legal que moltes vegades suposa
una barrera per als lectors no avesats.

de dret és la vinculació positiva del poder a
les normes, el triomf del legislador... L’Estat
de dret és la submissió del poder a la voluntat de la norma. I aquí cal fer referència
al model europeu que és paradigma d’un
sistema normatiu sense Estat i un sistema
d’aplicació administrativa indirecta, amb
tots els nous problemes que això genera
(policy networking, per exemple).

2

El model d’Estat

2.1 La transformació dels Estats
decimonònics. L’erosió de l’Estat
tradicional

També dins d’aquest tercer apartat, proposem analitzar algunes conseqüències del
que representa el mercat com a mecanisme d’integració jurídica. No descobrim res
de nou si diem que la Unió Europea (UE)
utilitza la clàusula de mercat com a eina
d’integració i d’assignació de competències. La UE pot fer allò que sigui necessari
per tal de garantir les llibertats de mercat
entre els països membres. Aquesta tècnica,
portada directament del dret nord-americà,
implica una notable inestabilitat normativa
i una nova limitació a la capacitat sobirana
de cada unitat política.

Un dels majors reptes del dret administratiu contemporani és la seva adequació i la
dels seus instruments al fet imparable de
la mobilitat de béns i persones que tant la
globalització com la integració econòmica
suposen. Alfred C. Aman, en un ja clàssic
estudi sobre l’impacte de la globalització
en el dret administratiu nord-americà1, exposa quatre grans línies d’innovació, que
per extensió serien també aplicables a altres ordenaments nacionals:

Cal fer una darrera advertència metodològica al lector. Aquestes breus reflexions
s’emmarquen en un projecte més ampli d’anàlisi que fa la Fundació Institut
d’Estudis de la Seguretat, fòrum de notable
vivacitat intel·lectual. La idea és oferir un
marc conceptual general que permeti després la seva lectura conjunta amb els blocs
temàtics específics (indústria, incendis,
activitats, etc.). Això implica que el resultat d’aquesta introducció és volgudament
inconclusiu. Dit en altres paraules, no es
tracta, en aquest moment, de resoldre les
qüestions plantejades, sinó de posar-les
damunt de la taula i oferir una proposta
interpretativa al que diran els experts sectorials.

p En primer lloc, un procés de progressiva
delegació de funcions tradicionalment
públiques al sector privat (per exemple,
la privatització de les utilities o activitats de prestació de serveis essencials,
la reforma de l’Estat del benestar, la
utilització de certificacions privades en
procediments administratius, etc.).

Igualment de manera deliberada, s’ha volgut fugir de l’academicisme florit. Creiem
sincerament que és més útil obrir un diàleg

1 AMAN, A.C.: “Globalization, Democracy
and the Need for a New Administrative Law”,
UCLA Law Review, 2002, vol. 49.

p En segon lloc, la creixent tendència a
recórrer a enfocaments reguladors basats en les forces de mercat en contraposició a les tècniques administratives
de comandament, caracteritzades per
la seva imperativitat i la seva força normativa.
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L’Estat nació unitari
i homogeni del segle
XIX potser no encaixa
en una societat
líquida i postmoderna.

Igualment, la irrupció dels conceptes de
proximitat, delegació i subsidiarietat ha suposat el reforçament dels ens subestatals.
Ciutats, regions, comunitats, lands, etc.,
són ara estructures d’organització política
que apropen l’Administració al ciutadà. Si
ens fixem, el sistema d’execució administrativa del dret de la UE implica un clar empowerment (‘descentralització’) d’aquests
nivells administratius, així com una idea
d’Administració més propera i participativa (fins a abastar l’autoregulació sectorial).
Per tant, doncs, i encara que sembli paradoxal, tant el moviment ascendent com el
descendent han coincidit i han reduït molt
l’àmbit d’actuació dels Estats tradicionals.
Ho explica Santiago Muñoz Machado en
un opuscle molt il·lustratiu que porta per
títol La Unión Europea y las mutaciones del
estado (Madrid: Alianza, 1994).

p En tercer lloc, l’adopció de models
d’organització empresarial i tècniques de management per part de
l’Administració pública.
p Finalment, en quart lloc, l’aparició
d’innovacions procedimentals com els
processos de negociació en la creació
de les normes (consensus building), així
com d’una Administració pública transparent i participativa.
En major o menor mesura, tots els efectes
d’aquest nou dret administratiu impliquen
l’expansió del dret públic a nous camps, així
com una nova legitimació de la forma del
dret, amb una presència cada vegada major
dels privats i dels mecanismes privats en el
disseny i l’execució del dret administratiu.

Tot i que podria ser una afirmació un tant
agosarada, els processos de secessió als
quals assistim (Escòcia o Catalunya) no
només s’expliquen des de l’òptica del nacionalisme localista, sinó també des de la
profunda crisi de la concepció tradicional
de l’Estat com a forma d’organització política. L’Estat nació unitari i homogeni del
segle XIX potser no encaixa en una societat
líquida i postmoderna.

Però el que veritablement interessa ara és
constatar com l’Estat nació, tal com s’entén
a la dogmàtica jurídica del passat, ha quedat superat per noves forces. L’Estat s’ha
diluït tant en un procés d’evaporació (a
instàncies superiors) com de liqüefacció
(a instàncies inferiors). Efectivament, la
pertinença a organitzacions internacionals –singularment, en el nostre cas, a la
Unió Europea– fa que l’Estat hagi fet una
transferència de sobirania en temes que li
eren claus i definitoris en el passat (política
monetària, política comercial, desenvolupament de xarxes de transport, només per
citar-ne alguns). L’Estat nació ha reduït notablement el seu àmbit d’actuació si ho mirem en una perspectiva de cinquanta anys.

2.2 L’Administració institucional
de base privada o l’Administració
corporativa
Juntament amb la clàssica Administració
territorial (Estat, ens locals i comunitats
intermèdies si n’hi ha), també existeix un
àmbit de gestió dels interessos públics
que es caracteritza per l’especialització.
En aquest sentit, trobem les empreses públiques o privades que presten un servei
d’interès general o l’Administració corporativa a la qual ara farem referència. Entre
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els elements més destacats d’aquest últim
exemple, cal citar els col·legis professionals i les federacions esportives. Es tracta,
com hem dit a la introducció, de subjectes
privats que defensen l’interès general o de
veritables administracions públiques de
base privada. En qualsevol cas, l’important
és la missió d’interès públic i general que
l’ordenament els encomana. La Constitució
espanyola preveu una garantia institucional per a aquest tipus d’entitats o, el que és
el mateix, que les reformes administratives
ordinàries no poden eliminar-les.

como personas jurídico-públicas o corporaciones de derecho público, cuyo origen, organización y funciones no dependen sólo de
la voluntad de los asociados, sino también,
y en primer término, de las determinaciones
obligatorias del propio legislador, el cual, por
lo general, les atribuye asimismo el ejercicio
de funciones propias de las administraciones
territoriales o permite a estas últimas recabar
la colaboración de aquéllas mediante delegaciones expresas de competencias administrativas, lo que sitúa a tales corporaciones bajo
la dependencia o tutela de las citadas administraciones territoriales titulares de las funciones o competencias ejercidas por aquéllas.
(STC 20/88, de 18 de febrero, FJ3).

En aquest sentit, a Espanya es pot parlar
d’una doble naturalesa de les corporacions
col·legials. El Tribunal Suprem ha utilitzat
els termes següents:

De tot plegat resulta, doncs, que l’exercici
de funcions reguladores públiques per part
de les organitzacions professionals té un
caràcter derivat que requereix una prèvia
habilitació per part de l’Administració. Tot
i això, com succeeix en tots els casos de
confluència d’interessos públics i privats,
la separació entre uns i altres esdevé complexa. En l’Informe sobre el libre ejercicio de
las profesiones del Tribunal de Defensa de la
Competència s’emfatitzava aquest tipus de
diferenciació entre l’interès públic i el privat
en les actuacions col·legials: “Lo importante de la reforma propuesta es que saca del
control de los colegios aquello que tan sólo
sirve a los intereses de los colegiados y es
contrario al interés del resto de los ciudadanos, y, a la vez, deja en sus manos todo
aquello que, como la calidad y la deontología en la prestación de los servicios, no sólo
favorece a los propios profesionales sino
también al conjunto de la sociedad.”2

[Los colegios profesionales son] corporaciones sectoriales de base privada, es decir,
grupos de personas asociadas en atención a
una finalidad común. Ha de partirse de la
idea de que su núcleo fundamental radica en
la defensa de los intereses privados, aunque
desde luego, y sobre esta base privada, por
adición, se le encomienden funciones públicas. En este último sentido, pues, se produce un fenómeno de autoadministración, por
cuya virtud (...) tales colegios actúan como
agentes descentralizados de la Administración Pública, ejerciendo facultades administrativas sobre sus propios miembros.
(STS 13 març 1987, art. 3633, FJ2)

Però és la sentència del Tribunal Constitucional de 18 de febrer de 1988 la que expressa de manera més elaborada aquesta idea:
Como ha declarado este Tribunal en anteriores ocasiones (STC 76/1983, de 5 de agosto;
23/1984, de 20 de febrero, y 123/1987, de
15 de julio), los colegios profesionales son
corporaciones sectoriales que se constituyen
para defender primordialmente los intereses
privados de sus miembros, pero que también
atienden a finalidades de interés público, en
razón de las cuales se configuran legalmente

Com veurem més endavant, en alguns casos del nou dret administratiu, la importàn2 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA: Informe sobre el libre ejercicio de las
profesiones. Propuesta para adecuar la normativa
sobre las profesiones colegiadas al régimen de libre
competencia vigente en España. 1992, p. 55.
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Els col·legis
professionals són una
forma d’organització
administrativa
reconeguda a
l’ordenament.

cia resideix en la funció que es fa i no tant
en la forma jurídica de l’ens. En canvi, per
a l’Administració corporativa resulta transcendent precisament actuar sota la forma
legal d’Administració pública. “El fet que
els operadors econòmics es reuneixin i es
posin d’acord sobre l’horari d’obertura (eliminant la competència entre ells en aquest
aspecte) és una cosa i el que els Estats
membres adoptin una normativa d’horaris
d’obertura d’interès públic, una altra ben
diferent. El factor determinant no el constitueix, doncs, els efectes de la mesura
controvertida sinó els mitjans a través dels
quals s’assoleixen aquests”.3 Novament, és
important ressaltar com l’organització administrativa és un element crucial a l’hora
de determinar la possible cobertura de les
conductes amb un resultat potencialment
anticompetitiu.

Les mateixes dificultats pot plantejar la distinció entre naturalesa administrativa per
als actes interns (relació de subjecció especial entre corporació i professional sense
transcendència externa) i naturalesa privada (relació contractual entre client i prestador de serveis de contingut econòmic).4
Quina és la situació actual a Espanya en
vista de l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals? El text de
l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis
professionals recull la qüestió de la
col·legiació en els termes següents (art.
26.1):5

Tot i això, el debat entre interessos no ha
de fer oblidar la idea principal: els col·legis
professionals són una forma d’organització
administrativa reconeguda a l’ordenament.
Es tracta d’una Administració pública especialitzada i legítima per raó dels seus
coneixements tècnics sobre un sector. Les
fórmules d’autoadministració corporativa
suposen també una modificació de la idea
tradicional del monopoli de l’interès general en mans de l’Administració burocràtica.

1. Sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el ejercicio de una profesión titulada
o algunas actividades propias de ésta cuando
así se establezca mediante norma estatal con
rango de ley. Asimismo sólo podrá exigirse
colegiación obligatoria en aquellos casos y
supuestos de ejercicio en que se fundamente
como instrumento eficiente de control del
ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en
aquellas actividades en que puedan verse
afectadas de manera grave y directa materias de especial interés general, como pue-

En definitiva, l’establiment de fronteres clares entre les funcions públiques i privades
dels col·legis no és una tasca fàcil (tenint
en compte la utilització de l’Administració
corporativa com a fórmula d’exercici de les
prerrogatives públiques). No obstant això,
aquest entramat conceptual permet el difícil equilibri entre llibertat econòmica, d’una
banda, i intervenció reguladora, de l’altra.

4 PEDRAZ CALVO, M.: “Los colegios profesionales y la Ley de Defensa de la Competencia”.
Anuario de la Competencia 1998. 1998.

3 Conclusions de l’advocat general Fennelly
en els casos C-140/94, C-141/94 i C-142/94, de
6 de juliol de 1995.

5
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colegio. En ningún caso comprenderá los
honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación queda sujeta
al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco
comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.

den ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o
jurídica de las personas.

En canvi, l’exigència de norma amb rang
de llei no es fa per a la qüestió del visat
(art. 38):

En una situació de transformació dels
conceptes tradicionals, es constata una
certa inestabilitat dels conceptes jurídics.
Així, en un primer moment, es van considerar els col·legis i la seva activitat com
una restricció a la llibertat d’establiment i
d’exercici professional. Tot el que feia referència als col·legis es veia com una rèmora gremial i antiga i, per tant, havien de
ser eliminats. Aquesta és més o menys la
filosofia de les reformes que acompanyen
la Directiva 2006/123/CE. Efectivament,
la Llei 25/2009, de 22 de desembre (coneguda com a llei òmnibus), modifica la Llei
2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis
professionals. El nou marc jurídic persegueix afavorir la competència en l’exercici
de les activitats professionals i eliminar
l’exigència del visat.

1. Los colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su ámbito
de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las administraciones públicas cuando
actúen como tales.
Asimismo el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a los colegiados afectados, podrá establecer obligaciones concretas
de visado colegial de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Que sea necesario por existir una relación
de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y
seguridad de las personas.
b. Que se acredite que el visado es el medio
de control más proporcionado. En ningún
caso, los colegios, por sí mismos o a través de
sus previsiones estatutarias, podrán imponer
la obligación de visar los trabajos profesionales.

En aquesta línia, s’estableix com a regla
general la voluntarietat del visat, de manera que es visaran els treballs professionals
“únicament quan se sol·liciti per petició
expressa dels clients, incloses les administracions públiques quan actuïn com a tals”
(nou article 13.1 de la Llei de col·legis professionals, LCP). Com a excepció a aquesta
regla, es preveu que el Govern pugui imposar l’obligatorietat del visat mitjançant reial
decret quan sigui necessari si existeix una
relació de causalitat directa entre el treball
professional i l’afectació a la integritat física
i la seguretat de les persones, i que sigui
l’instrument de control més proporcionat.

2. El objeto del visado es comprobar, al menos:
a. La identidad y habilitación profesional
del autor del trabajo, utilizando para ello los
registros de colegiados previstos en el artículo 35.
b. La corrección e integridad formal de la
documentación del trabajo profesional de
acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.
En todo caso, el visado expresará claramente
cuál es su objeto, detallando qué extremos
son sometidos a control e informará sobre
la responsabilidad que, de acuerdo con lo
previsto en el apartado siguiente, asume el

El desenvolupament reglamentari del
precepte té lloc per mitjà del Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat
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Oficials d’Enginyers Industrials (CGCOII,
en castellà) i el Consell General de Col·legis
Oficials de Perits i Enginyers Tècnics Industrials (COGITI, en castellà) per una possible
infracció de l’article 1 de la Llei 15/2007,
de 3 de juliol, de defensa de la competència, per la promoció d’implantació de visats
d’idoneïtat tècnica reservats a determinats
col·lectius professionals en restricció de la
competència. Segons recull l’expedient, la
FEMP va signar amb els diferents consells
superiors de col·legis professionals enumerats diversos convenis per regular la prestació per part d’aquests col·legis professionals d’una sèrie de serveis consistents en la
verificació normativa i documental que es
podrien incorporar a la tramitació de llicències municipals.

col·legial obligatori, i limita el nombre de
visats obligatoris a un total de nou des de
les aproximadament vuitanta activitats
subjectes anteriorment a visat col·legial. A
més d’aquesta reducció quantitativa, també es regula el contingut mateix del visat,
de manera que ara es limita a la verificació de la identitat del professional signatari dels treballs i la seva habilitació, i a la
comprovació de la integritat formal de la
documentació del projecte, sense entrar en
els elements de fons del projecte.
En definitiva, com a conseqüència de la
reforma, la majoria dels projectes podran
presentar-se sense visar i les administracions públiques hauran de tramitar les
sol·licituds d’autoritzacions i llicències o
acceptar les declaracions responsables. La
nova situació ha provocat alguns intents
(fallits) de recuperació del visat col·legial.
Així, el Departament d’Indústria, Comerç
i Turisme del Govern d’Aragó va aprovar l’Ordre de 15 d’octubre de 2010, per
la qual es fa pública la Circular 04/2010
de la Direcció General d’Indústria i de la
Petita i Mitjana Empresa relativa a la interpretació del citat Reial decret. La finalitat d’aquesta Circular no és una altra
que imposar l’obligatorietat de visat als
projectes d’instal·lacions, aparells i equips,
afectats per la reglamentació de seguretat
industrial, que no estan inclosos entre els
enunciats en l’article 2 del Reial decret
1000/2010.

Del contingut dels convenis es deduïa una
recomanació per reservar, de fet, la prestació d’aquests serveis als col·legis professionals corresponents (arquitectes, arquitectes
tècnics, enginyers industrials i enginyers
tècnics industrials), la qual cosa excloïa
qualsevol altra entitat o col·lectiu. Però
de la normativa específica sobre la regulació del visat col·legial no pot inferir-se
que els col·legis professionals tinguin una
reserva d’activitat quant a l’ordenació documental i normativa de projectes, estiguin
sotmesos o no a visat col·legial obligatori,
tal com pretenien els esmentats convenis
i esborrany d’acord. Per tant, en la mesura que els convenis i l’esborrany d’acord
podrien produir una limitació de l’accés a
la prestació d’aquests serveis a qualsevol
entitat diferent dels col·legis professionals
participants, anant més enllà del necessari
per propiciar millores en la tramitació dels
expedients administratius relatius a les llicències municipals sense que existís una
justificació objectiva per a això, la Direcció
d’Investigació de la Comissió Nacional de la
Competència va incoar un expedient sancionador el 13 de gener de 2011.

En el mateix sentit, en data 28 de de-sembre
de 2011, el Consell de la Comissió Nacional
de la Competència va acordar la terminació convencional de l’expedient sancionador incoat contra la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies (FEMP), el Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes
d’Espanya (CSCAE), el Consell General d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
(CGAAT), el Consell General de Col·legis
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Els compromisos oferts per la FEMP,
i acceptats per la resta d’imputats en
l’expedient, inclouen la rescissió dels convenis signats, així com de “tots aquells convenis de contingut similar o anàleg”, i el
compromís d’abstenció de signar convenis
d’aquest tipus en el futur.

Article 10. Encàrrec de gestió.
1. La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència
dels òrgans administratius, els organismes o
les entitats públiques pot ésser encarregada
a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan
no es tinguin els mitjans tècnics idonis per
dur-la a terme.

I si ens centrem específicament en l’àmbit
català, una qüestió quasi idèntica s’examina
a la Resolució de l’Autoritat Catalana de
la Competència (ACCO) de 17 d’abril de
2013, que implica diversos ajuntaments
catalans i una sèrie de col·legis professionals.6 La proximitat en el resultat final no
ens ha de fer oblidar, però, que el model
català d’Administració corporativa té les
seves diferències. Així, l’article 41.3 de la
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici
de professions titulades i dels col·legis professionals, estableix que la delegació de
funcions (entre Administració territorial
i col·legis professionals) requereix la formalització d’un conveni, en el qual s’han
de determinar l’abast i les condicions de la
delegació, i també els mitjans i els recursos
necessaris per a l’exercici de les funcions.

(...)
8. Les diferents administracions públiques
catalanes poden delegar funcions públiques
en els col·legis professionals competents per
raó de la matèria, especialment les que es
refereixen a funcions de comprovació documental i tècnica dels treballs, i també, si
escau, d’excel·lència professional, preceptius
per a l’obtenció de títols administratius habilitants, o en altres procediments, tramitacions administratives o processos de contractació. La delegació es formalitza per mitjà de
convenis de delegació que n’han d’establir
les condicions i llur abast.

Podem dir, doncs, que el model català
d’Administració corporativa resulta més
reforçat que no pas l’estatal. A Catalunya,
tal vegada fruit de l’existència d’una societat civil més extensa i dinàmica, el legislador ha considerat sempre l’Administració
col·legial com una Administració corporativa de base privada, a qui se li encarrega
l’exercici de veritables funcions administratives i no només la defensa dels interessos
corporatius. La proposició es pot refutar si
analitzem l’article 29 de la Llei 12/2008,
de 31 de juliol, de seguretat industrial (segons modificació introduïda per l’article 64
de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació
normativa), o la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats (afegida per l’article 46 de la Llei

I per donar encara més rang a la qüestió, l’apartat 8è de l’article 10 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (afegit per l’article 178
de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació
normativa) regula l’encàrrec de gestió entre Administració i col·legis en els termes
següents:

6 AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA (ACCO): Resolució de l’expedient
núm. 30/2011, “Sistemes d’externalització
d’atorgament de llicències municipals”. Disponible a www.acco.gencat.cat.
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El model català
d’Administració
corporativa resulta
més reforçat que
no pas l’estatal.

gències de l’Estat social i la tecnificació de
moltes activitats fa que puguin exercir activitats d’interès públic –econòmiques o no–
tant els particulars com l’Administració
pública. La personificació jurídica que
s’esculli no hauria de ser un element diferenciador del tractament legal ja que les finalitats equiparen els mitjans utilitzats per
aconseguir-los. Això es constata en nombrosos exemples: l’educació, la sanitat, el
control ambiental, les professions regulades, i un llarg etcètera d’exemples.

9/2011, de 29 de desembre, de promoció
de l’activitat econòmica, i text consolidat
després de la modificació introduïda per
l’article 170, apartat 16, de la Llei 2/2014,
de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic).

Des d’un altre punt de vista, resulta clar
avui en dia que l’Administració pública no
té el monopoli de la defensa dels interessos generals. Hi ha molts actors socials i
econòmics que poden contribuir al progrés
de la societat i a la correcta aplicació de
l’ordenament jurídic.

En ambdós exemples sectorials s’assigna
l’exercici de funcions públiques de comprovació i verificació documental als col·legis
professionals. Aquestes habilitacions legals es formalitzen seguint la Resolució
JUS/4024/2010, d’11 de desembre, per
la qual es dóna publicitat a l’Acord de 10
de desembre de 2010, de la Comissió Interdepartamental, per fixar les directrius
generals per a la delegació de determinades funcions de control i supervisió dels
treballs professionals.

Per classificar metodològicament aquest
complex món (exercici per privats de funcions públiques d’interès general), es pot
establir una divisió segons l’identitat del
subjecte auxiliador. Així, quan tractem d’un
auxili administratiu endogen ens situarem
en el camp de les relacions interadministratives o interorgàniques. Per contra, quan
l’auxili provingui de subjectes privats externs
a l’Administració mateixa, la col·laboració
es trasllada al camp del dret dels contractes
públics i als límits mateixos de la personificació privada del poder públic. Una segona
divisió permet distingir la col·laboració voluntària amb la col·laboració per obligació
legal. Els ciutadans tenim un deure general
de col·laboració amb la realització de les
activitats administratives. Així, el subjecte
tributari ha de col·laborar amb la gestió i
inspecció de tributs o una empresa ha de
col·laborar amb els òrgans administratius
de defensa de la competència per aconseguir una aplicació efectiva de les previsions
de la llei. Malgrat reconèixer la importància d’aquest tipus de col·laboració ex-lege, el

En definitiva, es pot assenyalar una espècie d’evolució divergent entre la filosofia
del legislador estatal (disminució del paper
dels col·legis) i del legislador català (reforç
i delimitació de les funcions públiques dels
col·legis).

2.3 L’exercici privat del
poder públic
La dogmàtica tradicional del dret administratiu fa una assimilació freqüent entre subjecte administratiu i funció administrativa.
És a dir, el dret administratiu es defineix
per raó del subjecte (Administració pública). No obstant això, en l’actualitat, les exi-
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nostre enfocament se centrarà en els mecanismes de col·laboració voluntària o externalització de funcions paraadministratives.

Ciertamente la pretensión deducida ante el
orden contencioso-administrativo ha de ir
referida a un “acto administrativo”, para que
pueda tener encaje dentro de la cláusula general del art. 1 de la Ley Jurisdiccional y, por
ello, su conocimiento pueda corresponder a
dicho orden.

Finalment, dins de la col·laboració publicoprivada voluntària, pot apreciar-se una
formalització dispar segons els casos: el
contracte de col·laboració, el conveni de
col·laboració i el reconeixement d’entitat
col·laboradora.

Pero para calificar una conducta como “acto
administrativo” lo decisivo no es que quien
directamente la realice merezca formalmente la consideración de Administración Pública, sino que las consecuencias jurídicas de
esa conducta sean directamente imputables
o referibles a un ente público. Y esto último
sucede tanto cuando aquella conducta es
directamente realizada por órganos administrativos como cuando la desarrolla una
persona jurídica privada que actúa a título
de delegado, representante, agente o mandatario de una persona pública.

En aquest nou paradigma, el subjecte administratiu, és a dir, l’Administració es
converteix en invisible no perquè quedi
relegada (manté una posició central), sinó
perquè busca subjectes col·laboradors per
a la relació directa amb el ciutadà.7 En tots
els casos, es tracta d’activitats que la jurisprudència qualifica erràticament de “materialment administratives”. Si els particulars
realitzen també activitats que poden considerar-se com a administratives, sembla que
el que és decisiu per definir el dret administratiu no serà el subjecte sinó el caràcter
de la funció que es desenvolupi. L’actuació
de particulars en àmbits administratius suposaria una fallida del principi subjectiu
que postula la necessària presència d’una
Administració pública perquè existeixi una
relació juridicoadministrativa.

En definitiva, el que volem posar en relleu és
que l’actuació dels subjectes privats no està
totalment deslligada de l’Administració. Per
poder considerar aquestes actuacions com a
actes administratius, és necessari que hi hagi
una vinculació juridicoadministrativa entre
el particular i l’Administració. La realització per mandat col·laborador de conductes
d’interès públic general fa que sigui igualment aplicable a aquest tipus d’actes els mecanismes garantistes del dret administratiu.
No s’opera, no obstant això, en el lloc buit
que estableix que hi ha sempre algun tipus
de vinculació jurídica entre qui és el titular
veritable d’aquesta potestat administrativa
i qui l’exerceix per mandat o per encàrrec
de l’Administració. La teoria subjectiva no
impediria, llavors, considerar les actuacions
dels particulars quan aquests prestin auxili
a l’Administració en el desenvolupament de
les funcions administratives.8

A títol d’il·lustració, l’original sentència
del Tribunal Suprem de 24 de setembre de
1999 examina un cas en què es va recórrer
davant la jurisdicció contenciosa administrativa uns actes urbanístics efectuats per
una entitat mercantil que, per conveni amb
el Govern de Canàries, havia d’efectuar
unes actuacions urbanístiques. Sobre
aquest tema, el Tribunal estableix que:

7 PADRÓS REIG, C.: La Administración invisible. Panorama general y ejemplos prácticos de
las entidades colaboradoras de la Administración
Pública. Madrid: Dykinson, 2010.

8 Cf. al respecte FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
T.R.: Derecho administrativo, sindicatos y autoadministración. Madrid: Instituto de Estudios de
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Segons Santiago González-Varas, autor del
llibre Derecho administrativo privado: “Lo
característico en nuestra sociedad es que
las funciones públicas no se realicen de
modo exclusivo por parte de la Administración (aunque en realidad nunca el poder
público ha tenido el monopolio de lo público). Generalmente, dentro de una función
pública existe una parte nuclear que sólo la
Administración puede desempeñar y una
parte susceptible de ser realizada por los
particulares. En esta última parte no existe más que una posibilidad de lo privado;
en la primera existe, en cambio, una necesidad de lo público. El modelo puede ser,
pues, enteramente público si se extiende
tanto al plano de las funciones propiamente de autoridad como al plano de gestión”.9
En canvi, José María Boquera Oliver10 estima que l’exercici privat d’activitats materialment administratives implica una
contradicció amb la teoria subjectiva del
dret administratiu. El legislador confereix
imperium (o poder d’imposar unilateralment obligacions a altres subjectes) a associacions i societats mercantils privades.
Això és així perquè qui té la possibilitat de
dictar aquests actes –el poder administratiu– és una creació del legislador i aquest la
hi atorga a qui estima pertinent (a vegades
a les administracions públiques i a vegades
a persones privades).

L’aparent contradicció amb la teoria subjectiva clàssica es pot salvar si considerem
que l’activitat administrativa moderna inclou també els particulars en la realització
material d’activitats administratives quan
s’hagi produït l’oportuna delegació per part
de qui originàriament és titular d’aquesta
potestat administrativa. “Quan es diu que
perquè existeixi una relació juridicoadministrativa és necessari que estigui present
en la relació una Administració pública,
caldrà comprendre dins d’aquesta expressió no només els subjectes que assenyala
l’article 1.2 de la Llei jurisdiccional, sinó
també el que es diu en l’article 28.4.b de la
mateixa Llei; això és, ‘els particulars, quan
obressin per mandataris d’ella (o sigui,
també les entitats col·laboradores)’”.11
Aquest tema clàssic de l’estudi del dret administratiu adquireix nova rellevància amb
l’aprovació de la Directiva 123/2006/CE,
relativa als serveis en el mercat interior i
la molt discutible transposició en dret intern mitjançant les lleis estatals 17/2009,
de 23 de novembre, sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i el seu exercici, i
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés de les activitats
de serveis i el seu exercici.12 Efectivament,
la norma suposa una notable convulsió per
al dret administratiu i els mecanismes au-

Administración Local, 1972; i PADRÓS REIG, C.:
Actividad administrativa y entidades colaboradoras. Madrid: Tecnos, 2001.

11 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. i FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, T.R.: Curso de Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, 1998. (Hi ha edicions
posteriors.)

9 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S.: “La responsabilidad administrativa en casos de colaboración de los particulares en el ejercicio de las
funciones administrativas”. Revista Española de
Derecho Administrativo, 2004, núm. 123, p. 409.

12 Vid., per exemple, les modificacions dels
arts. 30 i 31 de la Llei 31/1995 de prevenció
de riscos laborals (acreditació dels serveis de
prevenció); la modificació de l’art. 15 de la Llei
21/1992 d’indústria (organismes de control) o
la modificació de l’art. 14 de la Llei 38/1999,
d’ordenació de l’edificació (entitats i laboratoris
de control de la qualitat de l’edificació).

10 BOQUERA OLIVER, J.M.: “Delimitación de
la competencia del orden jurisdiccional administrativo”. Revista de Derecho Público, 1980, p. 473
i seg.
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toritzatoris a la qual ja s’han dedicat algunes contribucions de la doctrina.13

En segon lloc, resulta que el nou paradigma no s’aplica a les activitats que suposin
un exercici d’autoritat. En sentit contrari, aquells subjectes que no desenvolupin
exercici d’autoritat queden compresos dins
de l’àmbit d’aplicació subjectiva de la norma i, per tant, del principi de lliure prestació de serveis. Les entitats col·laboradores
hauran de definir clarament la naturalesa
de les seves potestats per al seu enquadrament en un o un altre règim. Segons
el parer de la jurisprudència del Tribunal
de Justícia de la UE, per exemple, queda
clar que les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) són una activitat més del sector
serveis ja que no implica l’exercici de potestats públiques i, per tant, és un servei
econòmic. En aquest sentit, ha d’equipararse l’exercici d’autoritat a l’existència de prerrogatives d’imperium. De fet, l’afectació
de la Directiva 123/2006/CE al món de
les entitats col·laboradores tal vegada no
vindrà tant de liberalitzar el seu règim de
funcionament sinó del fet que augmentarà
espectacularment el seu volum de treball.
Normativament, s’imposarà amb tota seguretat el model d’autodeclaració certificada (el titular de l’activitat i una entitat
col·laboradora de l’Administració, ECA, es
responsabilitzen de la certesa i correcció de
les dades del projecte d’activitat que comuniquen a l’Administració). Sense arribar a
inferir que la liberalització suposi una proliferació descontrolada de les ECA sense
cap acreditació o autorització pública, sí,
en canvi, pot suposar la manifestació definitiva de l’exercici privat del poder públic.

Respecte a això podem fer unes breus reflexions. En primer lloc, la qüestió de la declaració i la comunicació. Es tracta d’un sistema administratiu en què l’Administració
desapareix del primer moment autoritzatori.
El particular pot iniciar la seva activitat amb
una simple comunicació a l’Administració
indicant que compleix les normes sectorials.
Això no suposa una baixada dels nivells de
protecció, sinó només una forma d’autoacte
administratiu semblant a l’autoliquidació
dels impostos. Si es permet el símil, que
l’Administració calculi ella mateixa els impostos i giri el rebut (es fa amb l’impost sobre béns immobles, IBI; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, IVTM; l’impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, IIVTNU, conegut com
a plusvàlua; etc.) no afegeix cap diferència quant a la càrrega impositiva respecte
al sistema d’autoliquidació (IRPF o impost
de societats, IS). Ara som els particulars els
que declarem l’inici d’activitat i que haurem
de patir les conseqüències sancionadores
en cas de detectar-se que no complim amb
la normativa. Simplificant molt la idea, els
particulars som ara l’Administració pública.
13 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: “Un nuevo
derecho administrativo para el mercado interior
europeo”. Revista Española de Derecho Europeo,
2007, núm. 22; DE LA QUADRA SALCEDO, T.
(dir.): El mercado interior de servicios en la Unión
Europea. Madrid: Marcial Pons, 2009; PAREJO
ALFONSO, L.: “La desregulación de los servicios con motivo de las Directiva Bolkestein”. El
Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 2009, núm. 6. Y també específicament per
al tema de les entitats de control ambiental, cf.
NOGUEIRA LÓPEZ, A.: “Entidades colaboradoras con la Administración, libre prestación de
servicios y régimen de control preventivo de las
actividades”. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 2009, núm. 16.

També resultarà interessant articular el sistema administratiu de control a posteriori
que hagi de quedar en mans de les ECA. En
certa mesura, les entitats col·laboradores
actuen en dos moments: l’autorització
inicial i el control periòdic. No sembla
adequat que el règim de major inspecció
administrativa posterior a la comunicació
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La reforma en matèria
de seguretat industrial
produeix l’abolició
definitiva del sistema
concessional com a
títol habilitant per a
l’exercici de l’activitat.

5. Los organismos de control vendrán obligados, como requisito previo a la efectividad de la autorización, a suscribir pólizas
de seguro que cubran los riesgos de su responsabilidad en la cuantía que se establezca, sin que la misma limite dicha responsabilidad.
6. La inscripción en el Registro Integrado
Industrial regulado en el título IV de esta
Ley de los Organismos de Control se realizará de oficio por la Administración competente a partir de los datos incluidos en la
autorización.

responsable s’encarregui solament a privats, deixant l’Administració la seva responsabilitat en la funció inspectora.

La reforma en matèria de seguretat industrial és, sense cap mena de dubte,
d’enorme rellevància pel que fa als organismes de control i entitats col·laboradores
de l’Administració. Es produeix l’abolició
definitiva del sistema concessional com a
títol habilitant per a l’exercici de l’activitat,
el que fins fa poc havia estat tradicional
en el model administratiu desenvolupat a
Catalunya. També, de retop, la limitació
autonòmica dels mercats i la possibilitat
d’admetre diferències en l’organització
administrativa de la seguretat industrial.14
La condició d’organisme de control podrà
obtenir-se per part, fins i tot, de persones
naturals sempre que comptin amb la imparcialitat i els mitjans suficients per exercir les seves funcions.15

Aquesta nova concepció s’ha materialitzat
en la reforma de la Llei estatal d’indústria
(Llei 21/1992, de 16 de juliol). Ara, el nou
article 15 regula els organismes de control
en els termes següents:
1. Los organismos de control son aquellas
personas naturales o jurídicas que, teniendo capacidad de obrar, dispongan de los
medios técnicos, materiales y humanos e
imparcialidad necesarios para realizar su cometido y cumplan las disposiciones técnicas
que se dicten con carácter estatal a fin de
su reconocimiento en el ámbito de la Unión
Europea.
2. La valoración técnica del cumplimiento
de los aspectos mencionados en el apartado
anterior se realizará por una entidad acreditadora, con la finalidad de proteger a los
consumidores y trabajadores, sin perjuicio
de la competencia administrativa para comprobar el cumplimiento de dichos requisitos.
3. La autorización de los organismos de control corresponde a la Administración competente en materia de industria del territorio
donde los organismos inicien su actividad o
radiquen sus instalaciones.
4. Las autorizaciones otorgadas a los organismos de control tendrán validez para
todo el ámbito del Estado y duración indefinida.

14 Fet, d’altra banda, no absolutament innovador perquè la jurisprudència ja havia limitat el
caràcter exclusiu i excloent dels monopolis concessionals en matèria de control ambiental. Vid.
el comentari a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (STSJCat) de 9 de
novembre de 2001 a PADRÓS REIG, C.: La Administración invisible. Madrid: Dykinson, 2010.
15 El president del Consell General de Col·legis
d’Enginyers Tècnics Industrials expressa el seu
escepticisme sobre la possibilitat que professionals a títol individual puguin exercir tasques de
control. Cf. MARTÍNEZ GARCÍA, V.: “La seguridad industrial y la Ley Ómnibus”. Técnica Industrial, 2009, núm. 283, p. 5.
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La jurisprudència ha seguit, de manera
acrítica, aquesta nova reformulació. Com a
mostra, la Sentència del Tribunal Suprem
(Sala 3a) de 29 de juny de 2011, en què
s’examina el recurs interposat pel Consell
General de Col·legis d’Enginyers Industrials contra el Reial decret 338/2010, de
19 de març, pel qual es modifica el Reglament de la infraestructura per a la qualitat
i seguretat industrial, aprovat per Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre. Efectivament, a parer de la sentència:

no pueda conseguirse mediante una medida
menos restrictiva, como lo sería un control
a posteriori (artículo 9). Estas limitaciones
han sido recogidas en el artículo 5 de la Ley
17/2009 y, en lo que respecta al ámbito industrial, se proyectan en el apartado 5 del
artículo 4 de la Ley de Industria, que establece que únicamente se puede requerir autorización administrativa previa para la prestación de servicios “cuando resulte obligado
para el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria
o de tratados y convenios internacionales”.
Todo lo anterior lleva a la conclusión ineludible de que si el Estado español quiere establecer un régimen de autorización previa deberá justificar la concurrencia de una razón
imperiosa de interés general o, en concreto,
que resulte obligado para el cumplimiento
de sus obligaciones comunitarias o internacionales. Justificación que podría estar en
una ley o, en su defecto y siempre que la correspondiente ley sectorial lo admita, en un
reglamento aprobado por la Administración.
Pues bien, en el supuesto que se discute, el
artículo 15 de la Ley de Industria, tras su reforma por la referida Ley 25/2009, mantiene
en general la exigencia de autorización para
los organismos de control.
Pero en virtud de lo establecido en el artículo
9 de la Directiva de Servicios y en consideración al principio de primacía del derecho
comunitario, así como en atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 17/2009 y
en el artículo 4 de la Ley de Industria, tal exigencia legal sólo puede aplicarse, tal como
se ha indicado, cuando el Estado justifique
mediante ley o reglamento la concurrencia
de una razón imperiosa de interés general
o que resulte obligado para el cumplimiento
de sus obligaciones comunitarias o internacionales.
Sin embargo, ni la propia Ley de Industria,
cuyo artículo 15 se limita a prever la regla
general de necesidad de autorización, ni el
Reglamento modificado por el Real Decreto
que se impugna, hacen referencia alguna a
esta justificación, lo que obliga a declarar la
inaplicación de la exigencia general de autorización para los organismos de control,

“Únicamente podrá requerirse autorización
administrativa previa de la Administración
competente cuando resulte obligado para
el cumplimiento de obligaciones del Estado
derivadas de la normativa comunitaria o de
tratados y convenios internacionales.”
El carácter general de este precepto obliga, a
partir de la entrada en vigor de esta reforma,
a interpretar el resto de la Ley de Industria
a la luz del mismo. Y esto quiere decir que,
en virtud de lo dispuesto en su apartado 5,
la Administración sólo podrá exigir autorización en los supuestos en los que justifique
que tal exigencia resulta obligada para “el
cumplimiento de obligaciones del Estado
derivadas de la normativa comunitaria o de
tratados y convenios internacionales”.
Esta interpretación es asimismo obligada en
virtud de la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006),
la cual ha sido transpuesta precisamente por
las ya citadas Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 25/2009, de
22 de diciembre, por la que se reforman diversas leyes para su adaptación a la anterior.
Pues bien, la citada Directiva condiciona en
términos generales la posible supeditación
del acceso a una actividad de servicios y su
ejercicio a un régimen de autorización a determinadas condiciones, en concreto que el
régimen no sea discriminatorio para el prestador, que la necesidad de su autorización
esté justificada por una razón imperiosa de
interés general y que el objetivo perseguido
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vulneració del dret europeu17, així com en
l’aprovació de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat
que culmina el procés de recentralització.

salvo en los casos en los que se hubiera acreditado tal necesidad de autorización según
los criterios antes señalados. Esto supone
que, en defecto de autorización, y al margen de la obligatoriedad de acreditación, los
organismos de control quedarían en cambio
obligados a efectuar la comunicación o declaración responsable prevista en el artículo
4 de la Ley de Industria y en los términos
previstos en dicho precepto.

I, finalment, per rabiosa actualitat, cal fer
una menció al Projecte de llei que regula
el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial que està tramitant el Parlament de
Catalunya.18 De conformitat amb el paradigma europeu, es consideren els organismes col·laboradors en matèria de seguretat
industrial com a mers serveis econòmics.
Qui faci les certificacions d’inici d’activitat
o les inspeccions periòdiques dels establiments industrials serà un subministrador
de béns a l’empresa. Aquest enfocament és
qüestionable perquè el control dels paràmetres de seguretat industrial no es pot
considerar com un mercat si, com és el cas,
els béns són de consum obligatori. Dit en
altres paraules, si un mercat es caracteritza per la llibertat d’elecció (també de no
consumir), ningú no pot quedar al marge
dels serveis dels organismes de control.
En canvi, el procediment d’autorització

Tot i la contundència i la simplicitat de
l’argumentació emprada pel Tribunal Suprem16, la qüestió roman oberta a la controvèrsia. Efectivament, si la Llei estatal
d’indústria pot desplegar-se executivament
per part de les comunitats autònomes,
cal reconèixer la possibilitat de models
administratius diferents. Si això és així,
des de la normativa catalana es podria
considerar que una ECA suposa l’exercici
privat del poder públic i que, per tant, no
quedaria inclosa dins de l’àmbit subjectiu de la Directiva. Si no quedés inclosa
dins de l’àmbit subjectiu no seria un servei econòmic més, sinó la personificació
privada de l’Administració que exerceix el
control industrial mitjançant un subjecte
col·laborador acreditat.

El control dels
paràmetres de
seguretat industrial
no es pot considerar
com un mercat si els
béns són de consum
obligatori.

Aquest ha estat tradicionalment l’enfocament català de la qüestió; enfocament que,
d’altra banda, havia vist reconeguda la
seva constitucionalitat en la Sentència del
Tribunal Constitucional (STC) 332/2005,
de 15 de desembre, de resultes de la que
es dibuixava un sistema d’unitat normativa
al mateix temps que de diversitat administrativa. Aquesta qüestió, però, ha resultat
en un requeriment de la UE per possible

17 Carta d’emplaçament núm. 2013/4026, de
21 de juny de 2013.

16 També en la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (STSJCat), secció
5a, de 25 d’abril de 2012. Recurs ordinari núm.
181/2010.

18 Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
(BOPC) núm. 127, de 29 de juliol de 2013.
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d’aquests és molt poc garantista. N’hi ha
prou a acreditar la competència tècnica
que preveu la norma UNE-EN ISO/IEC
17020 i comunicar-la a l’Administració
competent per iniciar les activitats. Per
tant, estem davant d’un sistema doblement
privat: tant l’organisme de control com
l’acreditació de la seva competència tècnica exclou la intervenció administrativa.

En definitiva, es tracta d’una nova proposta de regulació d’exercici privat de funcions administratives públiques que, amb
una deficient tècnica legislativa, barreja
elements contradictoris de dos models: un
d’estrictament econòmic i privat amb un de
dret administratiu i intervenció pública.

3 El model de dret. Característiques del dret contemporani

Enfront d’aquest sistema –que creiem que
no és l’únic possible–, als organismes de
control se’ls confereixen potestats exorbitants impròpies de qualsevol particular.
Així, el Projecte preveu que “els certificats
emesos pel personal inspector dels organismes de control tenen la mateixa validesa
jurídica que els certificats emesos pel personal inspector de l’òrgan competent de
l’Administració de la Generalitat en matèria
de seguretat industrial” (art. 11.4). O també s’habilita aquests prestadors de serveis
a “ordenar interrompre el funcionament
de les instal·lacions com a mesura cautelar
en el cas que comporti un perill imminent”
(art. 14, lletra d). Ambdós són exemples
d’actes administratius emesos per privats.
Res no es diu, en canvi, sobre la recurribilitat
d’aquestes actuacions, tema especialment
greu si tenim en compte que l’organisme
que iniciï el control lliga l’empresa privada
fins al final del procediment.

3.1 El pluralisme normatiu
Si l’Estat ha canviat, també ho ha fet el seu
dret. Al segle passat hi havia poques normes
i eren molt estables en el temps. Encara en
l’actualitat es troben textos bàsics procedents
de l’època de la codificació legislativa (Codi
Civil de 1889 i vigent fins al 22 de juliol
d’enguany, o Codi de Comerç de 1885), que
romanen vigents tot i estar clarament desfasats en molts aspectes. En aquest sistema, tots
havíem estudiat la piràmide normativa de
Kelsen com un paradigma d’ordenació de les
normes. Tanmateix, en un món complex, la
pretensió de completesa i de coherència d’un
sistema jurídic suposa una enorme dificultat.
Aquesta dificultat es manifesta en un doble
aspecte: d’una banda, en el fet mateix del
canvi constant o el que es podria anomenar
la inestabilitat o contingència de les normes
jurídiques (regulatory drift); d’altra banda, la
complexitat augmenta vertiginosament el risc
d’incoherències dins del sistema jurídic com a
conjunt. En aquest apartat es proposa una reflexió sobre la posició de l’operador davant de
les incoherències que aquest creixement desordenat i dispar pot provocar. En l’actualitat,
hi ha un gran nombre d’organismes que tenen la potestat d’emetre dret nou (Unió Europea, Estat, comunitats, ordenances locals,
normes privades, etc.).19

Estem davant d’un
sistema doblement
privat: tant l’organisme
de control com
l’acreditació de la seva
competència tècnica
exclou la intervenció
administrativa.

19 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: Justicia y segu-
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És difícil trobar
parcel·les de l’activitat
humana en què el dret
i l’Administració no
tinguin un paper
rellevant.

per la qual les normes de rang superior
prevalen sobre les inferiors.
b Dimensió temporal. Sorgeix dels conceptes de vigència i derogació. Una
norma està vigent fins que una altra de
rang igual o superior la deroga expressament o tàcitament. Però el que aquí
interessa és el factor temps de manera
que, a igualtat de rang, la norma posterior preval sobre l’anterior segons la
màxima llatina lex posterior derogat legi
priori.

Les diferents branques del dret regulen
situacions jurídiques no només paral·leles
sinó fins i tot concurrents. Aquesta afirmació és especialment important pel que fa al
dret administratiu especial. És difícil trobar
parcel·les de l’activitat humana en què el
dret i l’Administració no tinguin un paper rellevant. L’omnipresència del dret, no
obstant això, no va sempre acompanyada
d’una estructuració de les normes i les actuacions de manera racional i ordenada. El
desenvolupament del sistema jurídic no és
gens harmònic i cartesià. És obvi reconèixer
la impossibilitat de pretendre imposar al
creixement dels sistemes jurídics un ritme i
equilibri impropis de l’ordenació social mateixa. No obstant això, en l’altre extrem es
troben les situacions d’embull jurídic que
provoquen situacions d’indefensió que el
particular no hauria de suportar.

c Dimensió horitzontal. Respon al principi
de competència, de manera que dues
normes diferents poden coexistir sempre que els òrgans que les dictin tinguin
competència i àmbit territorial diferent
i no vulnerin la dimensió de profunditat.
d Dimensió de profunditat. Es refereix a la
disponibilitat d’una determinada matèria segons la competència i el rang
normatiu. En aquest sentit, una llei ordinària no pot regular drets fonamentals
o una llei d’una assemblea d’una comunitat autònoma no podria vulnerar les
bases de l’ordenació d’una determinada
matèria reservades a l’Estat.

Davant d’aquest sistema complex de fonts,
cal preguntar-se quins són els mecanismes
d’estructuració del sistema en cas de conflicte. Si distribuïm aquests mecanismes en
quatre plànols, podrem parlar de:

La combinació d’aquestes quatre dimensions ens hauria d’aportar els criteris bàsics perquè el sistema sigui coherent i no
incorri en contradiccions. La realitat, però,
és una altra. Els sistemes normatius tenen
moltes zones grises i es desenvolupen de
manera no lineal. Si posem com a exemple
la transposició de la Directiva de serveis al
mercat interior abans esmentada, resulta
que la transposició que ha fet l’Estat espanyol podria vulnerar algunes competències
autonòmiques. En la dimensió temporal,
l’Estat ha legislat de manera anterior les
comunitats i, corresponent l’execució del

a Dimensió vertical. Aquesta es regeix pel
principi de jerarquia normativa entès
com l’ordenació esglaonada de normes
ridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas.
Madrid: Civitas, 1999; CASTILLO BLANCO, F.A.:
La protección de confianza en el derecho administrativo. Madrid: Marcial Pons, 1998.
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nal. Per això es propugna el principi de
reconeixement mutu de les autoritzacions
(art. 19). El reconeixement mutu de normatives apareix com una tècnica jurídica
que utilitzen els ordenaments compostos
per fer operativa la diversitat de drets entre aquests. Així, en un Estat federal, els
Estats reconeixen el dret produït per altres
Estats dins de la federació. A l’Europa comunitària, sense disposar de l’estructura
federal, els Estats membres de la Unió reconeixen el dret de tots els altres ordenaments membres. Amb això s’aconsegueix
superar les barreres que suposa la fragmentació jurídica per a un mercat únic
sense recórrer sistemàticament a la centralització federal.20

dret comunitari a aquell nivell intern que
tingui assignada constitucionalment competència (dimensió horitzontal), resulta
que algunes disposicions normatives catalanes podrien ser contràries a les lleis estatals però, en canvi, conformes amb el dret
de la UE.
Aquest enorme conjunt de normes de diversos subjectes polítics (nomogènesi plural) fa que hi hagi la necessitat de fer remissions internormatives, regular situacions
transitòries i preveure supòsits d’assignació
de norma aplicable segons criteris sovint
metajurídics. Per exemple, de nou, en
matèria de persecució de pràctiques restrictives de la competència, es determinarà l’àmbit competencial administratiu
segons que l’Administració es trobi millor
situada per actuar. Aquesta valoració (molt
semblant a la que fa l’art. 5 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea, TFUE,
respecte al principi de subsidiarietat) no té
a veure amb les clàssiques tècniques normatives, sinó amb altres més pròpies del
món empresarial (eficiència, capacitat de
gestió, negociació, etc.).

Aquest paradigma té el seu origen en el
White Paper de 198521, en què la Comissió
Europea va establir l’estratègia següent per
combatre les barreres no aranzelàries a la
lliure circulació:
a Reconeixement mutu de legislacions. Un
producte legalment fabricat i comercialitzat en un Estat membre ha de poder
circular lliurement per tot el mercat comunitari. Els Estats estan obligats a reconèixer mútuament les seves diferents
legislacions de manera que les diferències normatives no puguin convertir-se
en un obstacle al lliure comerç.

Un aspecte connex a l’anterior el planteja la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de
garantia de la unitat de mercat. Es tracta
d’una norma que utilitza un criteri metajurídic (eficàcia en el mercat nacional) per
assignar competència a un nivell administratiu. Així, una autorització concedida a
Múrcia, per exemple, tindrà validesa a Catalunya. Cal aturar-se més detalladament
en la naturalesa i el funcionament d’aquest
mecanisme.

b Harmonització de les exigències essencials comunes. Per garantir que el reconeixement mutu no produeix una com20 BALLBÉ, M. i PADRÓS, C.: Estado competitivo y armonización europea. Los modelos norteamericano y europeo de integración. Barcelona:
Ariel, 1997. (1a reimpressió, 2000)

Juntament amb les mesures d’accés al
mercat, la Llei 20/2013 regula la relació
entre ordenaments administratius per evitar que el dret autonòmic pugui convertirse en una barrera a la lliure circulació i
en una fragmentació del mercat nacio-

21 COMISSIÓ EUROPEA: Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to
the European Council. (Milà, 28-29 de juny de
1985). COM(85) 310, juny de 1985.
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petència destructiva entre normatives,
en l’àmbit europeu s’harmonitzen els
estàndards mínims d’aspectes com la seguretat, la protecció del consumidor, la
salut, la cultura, etc.

essencials suposa un prerequisit per al
funcionament del reconeixement. Dit en
altres paraules, primer cal harmonitzar
entre les diverses sobiranies implicades
què considerem essencial per després poder aplicar l’equivalència sobre la resta. I
aquesta harmonització central es realitza
de manera consensuada (no s’imposa pel
centre a la perifèria). La UE redacta llistes
de sectors on és aplicable el reconeixement mutu de normatives per tractar-se ja
de sectors harmonitzats.

c Principi de “Home Country Control”.
Serà el país d’origen l’encarregat de verificar el compliment dels requisits mínims dels seus productes. D’aquesta manera, l’Administració nacional deixa de
ser competent per sotmetre a controls
les importacions i ha de cooperar amb
l’Administració d’origen pel que fa a la
legalitat comunitària.22

El reconeixement mutu suposa igualment
l’acceptació d’una sobirania limitada o
relacional. Cada unitat territorial no aplica solament el dret que ella genera, sinó
que reconeix també com a vàlids els drets
produïts en altres territoris amb els quals
comparteix el pacte de reconeixement
mutu. Es posa fi, així, a l’autarquia legal
dels Estats i es posen en xarxa un conjunt
d’ordenaments canalitzats per a un fi comú
(la unitat del mercat en el nostre cas). Del
reconeixement mutu neix la competència
reguladora (aspecte dinàmic) que, per la
seva banda, pot definir-se com l’alteració
o reforma de la legislació nacional com a
resposta a l’impacte actual o potencial de
la mobilitat de béns, serveis, persones o
en general factors de producció que es comercialitzen en un Estat portant el seu dret
d’origen.23 Això queda clarament especificat en l’apartat primer de l’art. 19 de la Llei
20/2013.

Aquests tres elements formen els fonaments de l’aplicació del reconeixement
mutu en l’estratègia europea, amb la idea
d’aconseguir un marc estable, unes regles de joc i uns objectius comuns, així
com la previsió d’un quadre de referències conceptuals que permeti avaluar
l’equivalència de les diferents opcions
normatives nacionals. Cal parar atenció
a com l’harmonització de les exigències
22 Una de les grans novetats que incorpora la
Directiva 123/2006/CE és la denominada cooperació administrativa entre els Estats membres. Aquesta cooperació té la característica de
ser una obligació legal vinculant per a les diferents administracions i té com a objectiu millorar
els sistemes i canals d’informació i control dins
del mercat interior, així com evitar una multiplicació dels controls. La cooperació administrativa
es concep com un instrument àgil i ràpid perquè
sigui efectiva, de manera que es durà a terme
a través d’un sistema electrònic d’intercanvi
d’informació entre els Estats membres. (Vid. més
endavant el tema del policy networking). Cf. ESTELLA DE NORIEGA, A.: “El principio del ‘país
de origen’ en la propuesta de Directiva Bolkestein” (2009) a DE LA QUADRA SALCEDO, T.: El
mercado interior de servicios en la Unión Europea.
Estudios sobre la Directiva 123/2006/CE relativa a los servicios en el mercado interior. Madrid:
Marcial Pons, 2009.

23 SUN, J.M. i PELKMANS, J.: “Regulatory
Competition in the Single Market”. Journal of
Common Market Studies, 1995, 33, núm. 1. Vid.
l’anomenada discriminació inversa com a mètode d’aproximació de legislacions: FERNANDO
PABLO, M.M.: “Unidad de mercado, discriminaciones inversas y el papel del Tribunal Constitucional”. Noticias de la Unión Europea, 2011,
núm. 317.
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El reconeixement mutu de legislacions,
en la seva dimensió horitzontal, no pot
aplicar-se de manera generalitzada i indiscriminada. Requereix, en primer lloc,
un pacte d’equivalència sobre els objectius
perseguits (no així sobre els mitjans i els
instruments).24 Si la legislació d’indústria,
per exemple, ha d’aconseguir determinats
estàndards de seguretat, això hauria de ser
objecte d’un pacte comú entre les comunitats. Aquest element pot articular-se a través de la legislació central o federal, l’àmbit
de la qual es constitueix com un requisit
previ a l’operació de la competència horitzontal. També, doncs, aquí la competència
vertical (harmonització centralitzada) i la
competència horitzontal (reconeixement
mutu entre drets estatals) s’erigeixen en
dos vectors en tensió que, idealment, aconsegueixen la unitat i la diversitat al mateix
temps, realitzant el lema constitucional E
pluribus unum (‘De molts, un’).25

No obstant això, a diferència del paradigma europeu, la Llei 20/2013 de garantia
de la unitat de mercat declara, per norma
estatal, que la resta de normes de les comunitats autònomes no poden fixar les exigències mínimes. D’aquesta manera, l’Estat
espanyol recentralitza clarament l’àmbit
de disposició normativa del que fins ara
gaudien les comunitats. Si fins ara hem
afirmat que la tècnica del reconeixement
necessita el pacte en les exigències essencials, aquest pacte desapareix amb la llei
estatal. Es procedeix, doncs, en nom d’una
suposada unitat de mercat, a retallar significativament la capacitat normativa de les
comunitats. No obstant això, la capacitat
de les comunitats de mantenir un model de
seguretat industrial més estricte i exigent
que el que s’apliqui en un altre lloc queda
disminuïda per la competència entre autoritzacions autonòmiques que provoca la
llicència única amb validesa estatal.
Com agudament apunta el professor Joaquín Tornos Mas: “No es tracta d’estendre
a tot el territori nacional l’eficàcia d’unes
autoritzacions subjectes a un règim jurídic
uniforme, segons el principi de mútua confiança com diu l’exposició de motius, que
evita haver de demanar noves autoritzacions a cada comunitat autònoma si ja s’ha
obtingut una. El que seria raonable. El principi d’eficàcia que imposa la Llei va molt
més enllà. El que deriva d’aquest principi és
que el marc regulatori de cada comunitat
autònoma estén els seus efectes a tot el territori de l’Estat espanyol a partir del principi segons el qual es generalitza el règim
menys intervencionista. Així, si a Castellala Manxa no s’exigeix res per a l’inici d’una
activitat, l’operador allí establert (la disposició addicional desena tracta de precisar
què s’entén per autoritat d’origen) podrà
actuar a tot el territori nacional sense que
se li pugui exigir cap requisit previ. Com
diu l’article 19, n’hi ha prou amb complir

24 TRACHTMAN. J.P.: “Embedding mutual recognition at the WTO” a SCHMIDT. S.K.: Mutual
Recognition as a New Mode of Governance. Londres: Routledge, 2008, p. 115.
25 Un dels majors experts nacionals en el tema
ho assenyala d’aquesta manera: “La unidad no
excluye ni elimina completamente por sí misma
–en cuanto declarada en el nivel constitucional–
la diferenciación territorial de algunas partes
del Estado. Por supuesto, tampoco prejuzga el
alcance o la intensidad que estas excepciones
pueden llegar a tener como no sea sino a modo
de tendencia, la de la necesaria conservación
de la diversidad en la unidad, que como se
apuntaba anteriormente constituye un auténtico elemento estructural del Estado español”.
TENA PIAZUELO, V.: “Defensa del principio de
unidad de mercado. Riesgo de fragmentación de
los mercados a través de la regulación” a AAVV:
Marco regulatorio y unidad de mercado. Madrid:
Libro Marrón. Círculo de Empresarios, 2006, p.
335.
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La pluralitat de fonts
del dret administratiu
modern, unida a la
lliure circulació dels
destinataris d’aquestes,
provoca la competència
entre legislacions.

Efectivament, la pluralitat de fonts del
dret administratiu modern, unida a la lliure circulació dels destinataris d’aquestes,
provoca la competència entre legislacions.
Podem definir el fenomen com el procés
en el qual el regulat tria el sistema jurídic que vol que se li apliqui mitjançant la
transferència de la seu de les seves activitats. L’efecte final d’aquesta pluralitat de
normes i de la competència jurisdiccional
que comporta és que posa sota pressió a
tots els sistemes administratius per millorar la seva qualitat (better regulation).
Quan es modifica la regulació existent, un
fenomen normal és observar els canvis que
està emprenent una altra Administració.
Hi ha, doncs, un incentiu considerable per
imitar les regulacions que s’han demostrat eficaces en altres parts i difondre així
una regulació comuna. Però el mecanisme
també té els seus perills i les seves contraindicacions. Si una comunitat vol optar
per un model de seguretat més estricte
(per exemple, pel que fa a l’acreditació
dels organismes de control), li resultarà
molt difícil aplicar-lo, perquè els operadors podran registrar-se en un altre indret
més tolerant i operar a Catalunya. El reconeixement mutu pot provocar un indesitjat efecte desregulador. El que és cert és
que augmenta exponencialment la pluralitat de les fonts normatives, ja que en un
mateix territori (posem per cas la ciutat
de Barcelona) poden actuar-hi operadors
de seguretat industrial constituïts d’acord
amb les normes de quinze comunitats diferents.

els requisits d’accés en el lloc d’origen, fins
i tot quan l’activitat econòmica no estigui
sotmesa a cap requisit en aquest lloc. Tots
els legisladors autonòmics poden competir
en rebaixes intervencionistes per atreure la
instal·lació dels operadors al seu territori,
perquè des d’aquí puguin estendre la seva
activitat a tot l’Estat ja lliures de tot control
ulterior. S’imposa el regulatory dumping.
Cosa que sembla que no van voler ni els
empresaris (així es diu en el Dictamen del
Consell Econòmic i Social 5/2013 sobre
l’Avantprojecte de llei).
El legislador estatal no pretén que es reconegui l’autorització donada en una comunitat autònoma a la resta de comunitats, cosa
que redueix càrregues excessives quant al
principi de mútua confiança. La llei estatal
imposa els ordenaments més favorables sobre el contingut d’altres ordenaments que
han imposat un altre sistema d’intervenció
en exercici de les pròpies competències
estatutàries.”26 Sense eufemismes, el que
es fomenta a la llei espanyola és la carrera a la baixa (race to the bottom) per tal
d’explotar els efectes desreguladors.

3.2 Les normes privades

26 TORNOS MAS, J.: “La Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado: una reforma
discutible” (2013) disponible a http://idpbarcelona.blogspot.com.es. Entrada de 17 de desembre de 2013.

Enfront dels models típics de regulació
administrativa en un determinat sector,
sorgeix l’autoregulació corporativa, cada
cop amb més presència en els nostres or-
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denaments jurídics.27 D’aquesta manera,
es dóna carta de naturalesa al dret emanat
d’una organització de base privada per a
l’exercici de funcions públiques. Aquesta
autoregulació permet aportar uns coneixements tècnics superiors, permet reduir els
costos d’aplicació coercitiva de la normativa i, en tractar-se de normes més flexibles,
permet una major possibilitat d’adaptació
i reforma.28 Com a pressupòsit, els integrants de l’organització han de perseguir
uns interessos homogenis.

de l’Estat, qui pot exercir el seu control
sobre els continguts.
c Autoregulació forçada. La indústria o
sector fórmula i imposa la regulació
sota l’amenaça que la seva inactivitat
se substituirà per l’acció legislativa dels
poders públics.
d Autoregulació voluntària. No hi ha una
implicació activa de l’Estat en la promoció o imposició de la norma.

L’autoregulació podria definir-se com “una
situació en la qual un grup de persones o
col·lectius, actuant conjuntament, desenvolupen una funció administrativa respecte
a si mateixos i respecte a altres que accepten la seva autoritat”.29 En aquest sentit,
la definició d’autoregulació no pressuposa
cap relació amb l’Estat. Si analitzem aquesta relació, resulta que l’autoregulació pot
dividir-se en quatre subgrups:

A més, l’autoregulació també pot classificar-se depenent no ja de la seva relació
amb l’Estat, sinó de la seva relació amb els
participants, de la seva estructura (si es
formalitza en una organització o simplement és un càrtel) o del valor de les seves
normes (vagues o precises, codis de conducta, contractes, etc.).
Malgrat els indubtables avantatges que pot
oferir, l’autoregulació no és una institució
jurídica adequada quan no hi ha una internalització dels costos d’aquesta. En altres paraules, quan el cost de la regulació
no recau sobre els propis autoregulats sinó
sobre tercers, l’autoregulació no és un sistema adequat. Una part de la doctrina30 considera que l’autoregulació sempre ha de ser
complementària de la regulació administrativa clàssica, per diverses raons:

a Autoregulació per mandat. En aquesta
situació, un grup o col·lectiu, un sector
o una professió, per exemple, és requerit o designat per l’Estat per formular i
aplicar normes dins d’un marc definit
pel poder públic.
b Autoregulació sancionada. La regulació
és formulada pel col·lectiu i està subjecta a una aprovació posterior per part

- Els operadors no solen estar incentivats per ells mateixos per procedir a
l’autonormació i aquesta només es produeix davant de l’amenaça de la regulació pública (per exemple, l’autoregulació
de la publicitat audiovisual).

27 DARNACULLETA GARDELLA, M.: Autorregulación y derecho público: la autorregulación
regulada. Madrid: Marcial Pons, 2005; ESTEVE
PARDO, J.: Autorregulación: génesis y efectos.
Pamplona: Aranzadi, 2002.
28 OGUS, A.: “Rethinking Self-Regulation”.
Oxford Journal of Legal Studies, 1995, vol. 15,
núm. 1.

30 LAGUNA DE PAZ, J.C.: “Regulación, externalización de actividades administrativas y autorregulación”. Revista de Administración Pública, 2011, núm. 185.

29 BLACK, J.: “Constitutionalising Self-Regulation”. Modern Law Review, 1996, vol. 59, 1, p.
27.
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- A la pràctica, l’autoregulació pot afavorir els interessos dels grans (o dels petits però molt cohesionats), de manera
que aquests imposin les regles a tothom
(per exemple, l’autoregulació financera
enfront dels difusos drets dels consumidors).
- Només els poders públics tradicionals
reuneixen les condicions d’objectivitat
i independència necessàries per regular
d’acord amb l’interès general.
- L’autoregulació és normalment voluntària i, per tant, sempre haurà de comptar amb l’auxili del poder administratiu
que és l’únic capaç de la seva imposició
coactiva. L’autoregulació només comptarà amb l’eficàcia pròpia de les normes
públiques quan els seus continguts siguin
assumits per instàncies administratives.

de les responsabilitats públiques, es requereix la creació d’uns acords institucionals
que per la seva pròpia dinàmica arribin a
una definició de l’interès que sigui almenys
compatible amb l’interès públic”.32
També cal distingir de manera molt clara la
regulació feta pel propi sector dels acords
anticompetitius que puguin desenvolupar
els operadors. Quan una norma producte
de l’autoregulació sectorial tendeix a protegir els interessos privats i, en canvi, perjudica l’interès general, ens podem situar
davant d’un acord anticompetitiu, ja sigui
per restringir el mercat, fixar els preus o establir mesures proteccionistes. Novament,
s’haurà d’examinar tant el contingut de
l’autoregulació com els seus efectes.

3.3 El dret dúctil33

En un sector com la seguretat industrial,
l’autoregulació corporativa fa que qui hagi
de suportar els resultats d’aquesta no sigui
el propi sector sinó els seus usuaris. En
aquests casos, el regulador no té cap incentiu per a la defensa de l’interès públic i es
corre el risc que aquest se substitueixi en
realitat per l’interès privat. Es tracta simplement d’un govern privat dels assumptes públics.31 Aquest problema és especialment important quan l’autoregulador,
en primer lloc, aplica les normes de manera uniforme, és a dir, no es tracta simplement d’una recomanació o codi de
conducta; i, en segon lloc, té una posició
d’exclusivitat respecte a aquesta regulació.
Com ha expressat J. Black, “les associacions d’autoregulació han de dissenyar-se
de manera que internalitzin al màxim els
costos que la seva actuació autointeressada
té sobre els interessos d’uns altres. Si no volem que l’autoregulació resulti una pèrdua

La globalització suposa un debilitament
de la força impositiva de l’Estat a través del dret administratiu tradicional. En
l’actualitat, l’Estat necessita negociar els
continguts de les normes amb els destinataris d’aquestes. Si no ho fa d’aquesta
manera, la mobilitat internacional i la
possibilitat de forum shopping faciliten
que les empreses abandonin els sistemes
jurídics irracionals o purament impositius.
“Si l’Estat ha de jugar un paper realista en
els canvis que suposa la globalització i si
l’interès públic ha de continuar sent una
part important de les tasques administratives, és necessari el desenvolupament d’un
nou model de dret administratiu. Aquest
nou model ha de poder legitimar noves
formes de col·laboració publicoprivada /
32 BLACK, J.: “Constitutionalising Self-Regulation”. Modern Law Review, 1996, vol. 59, 1, p.
30.

31 STREECK, W. i SCHMITTER, C.: Private
Interest Government: Beyond Market and State.
Londres, 1985, p. 22.

33 ZAGREBELSKY, G.: Il Diritto Mite. Torí: Einaudi, 1992.
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El dret públic ha estat
testimoni en els últims
anys d’una afluència
molt notable de soft
law, amb uns efectes
jurídics que no resulten
del tot clars.

estatal-federal. L’èmfasi en la competència
global i el creixement econòmic unit a la
feblesa de qualsevol Estat individualment
considerat davant d’aquests processos, ha
d’impulsar una major negociació per part
del poder públic”, afirma A.C. Aman.34
Per Daniel Sarmiento, “el principi de legalitat ha causat una lenta però progressiva
rebel·lió contra l’autoritat del dret. Una
rebel·lió protagonitzada per una font alternativa, caracteritzada per la seva manca de
normativitat i desvinculació a la rigidesa
del principi de legalitat. Una font tan indeterminada en el seu contingut, que ha
rebut el genèric i ambigu nom de soft law.
Sota el terme soft law s’engloben els actes
o instruments jurídics sense caràcter obligatori, però incardinats, d’una manera o
una altra, en el sistema de fonts. El dret
públic ha estat testimoni en els últims anys
d’una afluència molt notable de soft law,
amb uns efectes jurídics que no resulten
del tot clars. Instruccions, plans, circulars,
normes tècniques, cartes de serveis, codis de bon govern, acords, convenis, i un
llarg etcètera d’instruments sense regulació
pròpia que causen importants dificultats a
l’intèrpret del dret”.35

fan que el consumidor (que no el propi ordenament) les acabi exigint i fent-les imprescindibles. El mateix es pot dir respecte
a les normes sobre la qualitat ambiental o
sobre els productes alimentaris. En certa
manera, la consolidació d’una distinció de
qualitat fa que aquesta acabi sent, com a
qüestió de fet, obligatòria.
En definitiva, la doctrina ha qualificat
aquesta activitat normativa de manera
una mica imprecisa, buscant una fórmula
de compromís entre el seu valor normatiu
general i la seva naturalesa d’estricte acte
administratiu que no innova l’ordenament.
Així, J.E. Soriano opina que les guies i recomanacions de la Comissió Nacional de
la Competència “no són normes de primer
grau tal com les coneixem habitualment”.
I continua: “Són, si es prefereix, normes
sobre normes o de segon grau, ja que estableixen com interpretarà la Comissió Nacional de la Competència els conceptes, intentant així fer previsible la seva actuació.
Com a tals criteris sense un valor normatiu
precís i que constitueixen pura interpretació orientadora dels seus propis criteris per
al futur, no són directament impugnables,
ja que no constitueixen normes. I com a
mer acte administratiu, de pura prospecció sense estar adreçat a cap administrat,
no serien tampoc susceptibles de proposar
avantatge o desavantatge que pogués en-

En matèria de seguretat industrial, aquest
fenomen es constata mitjançant les normes
de qualitat industrial. A diferència de la seguretat, la qualitat suposa un conjunt de
prescripcions voluntàries a les quals la indústria accedeix per tal d’obtenir una certificació (per exemple, les ISO). Aquestes
normes voluntàries, quan es generalitzen,
34 AMAN, A.C.: “Administrative Law for a New
Century” a TAGGART, M.: The Province of Administrative Law. Londres: Hart Publishing, 1997
35 SARMIENTO, D.: “La autoridad del derecho
y la naturaleza del ‘soft law’”. Cuadernos de Derecho Público, 2006, núm. 28.
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trar en el patrimoni jurídic dels administrats. No són, doncs, actes administratius
sinó purs actes de l’Administració, que no
expressen ni voluntat ni judici, ni desig, ni
coneixement, sinó mer reflex que preconstitueix el que després sí podrà ser objecte
de decisió i eventual impugnació. Ara bé,
com a elements que conformen el marc
decisori ulterior, com a directrius, són una
autèntica preconstitució d’una interpretació, i per això resulten prescriptives per
al propi òrgan que les emet i és així com
resulten aplicables, per reflex indirecte, als
altres membres de la comunitat jurídica”.36

exemple, trobem l’article 103 de la Constitució espanyola de 1978 que explicita
que l’Administració actua amb submissió
plena a la llei i al dret. En certa manera,
es pot dir que l’Estat neix de l’anomenat
poder constituent (conjunt de la nació que
expressa la sobirania popular), i que una
vegada aquest s’ha pronunciat, tots els
poders de l’Estat es troben en una posició
de submissió a aquest. D’aquesta manera,
l’Estat de dret es contraposa a l’Estat absolut. En aquesta forma pròpia de l’Antic
Règim, resulta que el monarca es trobava
legibus solutus, és a dir, no es troba sotmès
a la llei. Amb l’adveniment de la Revolució
Francesa es canvia el paradigma i es dóna
pas a l’Estat de dret.

En tots els casos, es tracta d’un dret tou,
d’un dret dúctil, caracteritzat no per la seva
força impositiva sinó pel convenciment
de la seva condició de necessari per part
dels consumidors o dels operadors econòmics. I, tanmateix, es pot propugnar una
espècie de gradualisme en l’aplicació de
l’ordenament, de manera que allò que pugui aconseguir-se mitjançant la regulació
voluntària no passi a l’estadi ulterior com
és la norma d’intervenció administrativa
clàssica.

Es tracta, en definitiva, d’una de les aportacions més grans que esdevenen amb la
Revolució Industrial. El pes fort del sistema d’organització social radica ara en la
norma i no en el govern. L’Administració
es troba vinculada positivament a allò que
mana la norma o, el que és el mateix, no
té un poder autònom de decisió si no és
dins de l’habilitació legal. Ha de prevaldre
la norma sobre la potestat administrativa.

4 El model europeu i les seves
particularitats

Paradoxalment, la Unió Europea no és un
Estat i, per tant, sembla obligat efectuar
certes matisacions entorn de la idea de
l’Estat de dret. Els tractats originaris presenten fortes característiques del model de
control o model anglosaxó, ja que:

4.1 Un dret sense Estat. El triomf
d’allò administratiu
L’Estat de dret (Estat en el qual preval la
rule of law, en expressió anglesa) és aquell
en el qual el sistema jurídic serveix igualment per disciplinar l’Estat. En aquest sentit, l’Estat no és una organització que pugui situar-se per sobre de les normes, sinó
que n’és igualment destinatari. Així, per

- No duplica les estructures nacionals
(Administració indirecta). Es tracta d’un
model de “manar fer” o model regulatori, molt diferent del model francès.
- Es dóna una gran importància al dret
creat pel jutge.
- Utilitza una clàusula teleològica
d’atribució de competències (la UE pot
fer tot allò que sigui necessari per assolir el mercat únic).

36 SORIANO, J.E.: La defensa de la competencia
en España. Madrid: Iustel, 2007, p. 152.
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El principi de primacia absoluta del dret
europeu sobre el dret nacional ha comportat alguns dubtes constitucionals sobre
la imposició d’un model aliè a la regla de
l’Estat de dret. El Tribunal Constitucional
alemany ha expressat en el passat reticències sobre la constitucionalitat de cedir
competències pròpies de l’Estat nació a una
organització internacional que no obeeix a
la limitació de l’Estat de dret. Segons escriu
Jean Monnet a les seves Memòries, “seria
suficient amb algun centenar de funcionaris europeus per posar en funcionament els
milers d’experts nacionals i per fer complir
els fins dels tractats a les empreses i als Estats”. S’enuncia d’aquesta manera la teoria
de l’anomenat administrative commandeering.

terminades mesures. Es considera que els
Estats retenen un poder sobirà i no queden
subordinats. Això és exactament el contrari si analitzem el procés de transposició de
les directives europees. En segon lloc, el
poder executiu federal no pot manar sobre
els poders legislatius estatals. Si no pot el
Congrés dels EUA, encara menys ho podrà
l’Administració federal. Hi ha, doncs, una
deferència o respecte entre el nivell executiu i el nivell legislatiu que s’ajusta a la idea
que presentàvem anteriorment respecte a
la rule of law. Si l’Administració és subordinada a la llei, aquesta no pot manar sobre
la llei (encara que sigui l’executiu federal
sobre el legislatiu estatal). I, finalment, en
tercer lloc, ni l’executiu ni el legislatiu federal no poden imposar tasques administratives que suposin un cost sense dotar-les
econòmicament (són els anomenats unfunded mandates).

Efectivament, la pertinença a la UE fa que
s’accepti la prevalença del dret europeu
sobre el dret nacional. Com que la UE no
disposa d’un nivell administratiu propi
(que, d’altra banda, hauria estat impossible o costosíssim d’implantar), el que fa és
manar sobre les estructures polítiques dels
Estats. La UE no executa sinó que mana
executar. El mètode d’integració es basa
precisament en una comunitat jurídica en
què els Estats han acordat situar els seus
ordenaments nacionals en una posició de
subordinació al dret europeu.

Aquest no només és un tema relatiu a
l’estructura constitucional de l’Estat, sinó
un tema relatiu al funcionament de la democràcia mateixa. Així, en aquesta jurisprudència trobem que el Tribunal Suprem
nord-americà afirma que el tema nuclear
no està tant en l’aspecte constitucional
(distribució de competències), sinó en la
manera d’exercici d’aquestes: quan un Estat
reclama la immunitat en un plet, la qüestió
fonamental no és la primacia del dret federal sinó l’implementació de les normes
d’una manera que sigui respectuosa amb la
sobirania constitucional dels Estats. Així,
en definitiva, el Tribunal Suprem ha tractat
de mantenir un àmbit de respecte als Estats per evitar-ne la desaparició com a comunitats polítiques diferenciades i responsables davant dels seus ciutadans. D’una
altra manera, les conseqüències electorals
d’una decisió federal les hauria d’assumir
l’Estat, cosa que dilueix la responsabilitat
electoral de les diferents opcions polítiques
possibles.

Si comparem aquest model d’integració
amb el nord-americà (Estat federal en
comptes d’organització supranacional), resulten una sèrie de límits jurisprudencials
a les competències federals.37 En primer
lloc, el poder legislatiu federal (Parlament i
Consell a la UE) no pot manar sobre els legislatius estatals i obligar-los a prendre de37 Han estudiat en profunditat aquest tema M.
BALLBÉ i R. MARTÍNEZ en la seva monografia
Soberanía dual y constitución integradora. Barcelona: Ariel, 2003.
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La UE no executa sinó
que mana executar. El
mètode d’integració es
basa precisament en
una comunitat jurídica
en què els Estats han
acordat situar els seus
ordenaments nacionals
en una posició de
subordinació al dret
europeu.

arquitectura institucional europea amb
greus dèficits de legitimitat política.
Reprenent novament el model dels EUA,
E.H. Caminker, a propòsit de la resolució
del cas Printz (Sentència del US Supreme
Court de 27 de juny de 1997, cas Printz,
Sheriff /Coroner, Ravalli County, Montana
v. United States), resumeix que és un fet
incontestable que la Constitució federal va
establir un sistema de sobirania dual ja que
en diversos passatges del text es presumeix
l’existència separada dels Estats.38 Aquesta constatació implicaria que: a) els Estats
són sobirans dins del seu àmbit de competència exclusiva que inclou tots aquells temes no delegats expressament a l’autoritat
del govern federal; b) els Estats també són
sobirans i, per tant, mantenen la seva autonomia d’acció pel que fa a totes les competències (ja siguin exclusives o concurrents
amb el Congrés).

Si prenem la proposició anterior i la traslladem a l’àmbit europeu, veurem clarament com es produeix una dilució del sistema de responsabilitat en una integració
econòmica on no preval la rule of law. La
Comissió Europea actua i obliga als Estats
membres a adoptar determinades mesures
normatives. Al final, no se sap ben bé de
qui és la responsabilitat sobre l’èxit o el
fracàs de les polítiques públiques. Aquest
fet s’ha posat encara més de manifest arran
de les mesures adoptades amb motiu de la
crisi econòmica. El dret europeu s’aplica
per part de les administracions nacionals
mitjançant l’obligació d’aquestes d’aprovar
normes que poden ser fins i tot contràries
als seus interessos. Al final no se sap ben
bé què fa el legislador nacional en el seu
àmbit d’autonomia i què fa per obligació
del dret europeu. A més, determinades
qüestions que resulten molt difícils en el
debat nacional es poden “elevar” falsament
a l’àmbit europeu, de manera que ja arribin com a obligacions difícils de qüestionar
(per exemple, una pujada d’impostos o la
liberalització d’algun sector econòmic). Tot
això amb l’agreujant de comptar amb una

En definitiva, com conclou el Tribunal, el
concepte de sobirania dual implica necessàriament un estatus equivalent entre els
Estats i la federació, que mantenen per això
una relació entre iguals o bilateral. Com
que els Estats no tenen la potestat de manar els funcionaris federals, tampoc la federació ha de poder manar els equivalents
estatals. D’aquesta manera, la teoria de la
sobirania dual es transforma en una regla
que impedeix les relacions jeràrquiques de
comandament (anticommandeering rule o
prohibition of administrative commandeering). Aquest mateix autor detecta agudament la contradicció entre l’afirmació de la
sobirania dual i l’existència d’una clàusula
de supremacia general a favor de la federació. En aquest sentit, els Estats no poden
ser considerats idènticament a la federació
38 CAMINKER, E.H.: “Printz, State sovereignty
and the limits of formalism”. The Supreme Court
Review, 199, 1997.
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Per tant, doncs, com a conclusió, tot i que
el model europeu està clarament inspirat
en la integració nord-americana (Commerce Clause allà i clàusula de mercat aquí) i
que ambdós models es presenten tributaris de la legitimitat democràtica, a la UE
la concepció de la rule of law presenta
importants fallades. Un inexistent govern
europeu pot imposar polítiques administratives als Estats membres sense dotarlos del finançament necessari (unfunded
mandates). L’exemple més clar i dramàtic
pot ser la política de control migratori de
les fronteres exteriors. Un sistema normatiu format per directives i reglaments preval sobre els ordenaments nacionals mitjançant el principi absolut de primacia. Els
parlaments nacionals queden subordinats
a tasques executores i es dilueix clarament
la responsabilitat política sobre les mesures
adoptades. En general podem dir que la
integració europea suposa el triomf d’allò
administratiu, de la imposició de l’executiu
sobre el legislatiu i, per tant, de la disminució de la garantia democràtica.

ja que Washington disposa, per a alguns
casos, de la possibilitat d’efectuar una preemption de la normativa estatal. Per això,
caldria trobar fórmules que permetessin
reconciliar tots dos principis (supremacia
i identitat). Almenys poden haver-hi tres
maneres d’entendre la sobirania dels Estats
que no contradiguin el principi de supremacia federal:
- La relació entre el Congrés federal i els
Estats. Tret que el llenguatge de la norma ho digui de manera expressa i inconfusible, les normes federals van dirigides
als ciutadans i no als Estats. El Congrés
pot només manar sobre els Estats on la
Constitució li permeti fer-ho. Tret que
existeixi aquesta base constitucional, el
dictat d’ordres als Estats per part de la
federació seria inconstitucional.
- Els Estats es mantenen com a unitats
polítiques independents. Els Estats són
sobirans en els casos en què el Congrés
no pot o no vol exercir la seva potestat
de fer prevaldre normes estatals. En
els casos en què el Congrés té aquesta
possibilitat, els Estats es veuen com a
entitats subsidiàries del govern nacional. D’acord amb aquesta visió, el dictat
d’ordres als Estats per part de la federació seria perfectament admissible.
- La sobirania dual es refereix només a
la supremacia administrativa. D’acord
amb aquesta formulació, el camp prohibit a la intervenció federal seria només el normatiu mentre que el Congrés
podria intervenir en les funcions executives i judicials estatals. El Congrés pot
manar els Estats però no pot obligar les
seves assemblees legislatives a aprovar
normes.

La UE, mitjançant un
sistema administratiu,
amaga una forta
centralització
administrativa i
una imposició sobre
la sobirania dels
Estats, que queden
reduïts a mers òrgans
administratius de
les polítiques
europees.

De totes aquestes opcions, ordenades de
manera gradual, la jurisprudència nordamericana opta per la primera, és a dir, per
la més activa en favor dels drets estatals.
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cooperació vertical (UE-Estats), però també de cooperació horitzontal entre Estats
membres. En aquest sentit, l’article 6 del
Reial decret 2295/2004 estableix literalment que “el Servei de Defensa de la Competència podrà realitzar, al seu territori,
qualsevol inspecció o una altra mesura
d’investigació dels fets, en el marc de la
Llei 16/1989, de 17 de juliol, de defensa
de la competència, a instàncies i en nom i
per compte de l’autoritat de competència
d’un altre Estat membre, per demostrar
l’existència d’una infracció de l’article 81 o
de l’article 82 del Tractat de la Comunitat
Europea”.

I, finalment, dues paraules més sobre el debat nominal i les formes d’integració. La UE
no és un Estat federal sinó una organització
internacional peculiar de caràcter finalista.
Els EUA són un Estat federal pres sovint com
a model. Doncs resulta que un Estat federal és més respectuós amb els Estats que en
formen part que no pas una organització
internacional. La UE, mitjançant un sistema
administratiu, amaga una forta centralització administrativa i una imposició sobre la
sobirania dels Estats, que queden reduïts a
mers òrgans administratius de les polítiques
europees. Minva greument la rule of law i
l’Administració europea pot fer, en realitat,
tot allò que sigui necessari per a l’assoliment
d’un mercat, passant per damunt dels parlaments nacionals i sense tenir en compte les
càrregues econòmiques que han d’assumir
els Estats. Quan sovint es critica els partidaris d’una major integració com a “federalistes europeus”, caldria tenir en compte la
major garantia que suposaria el model federal enfront del model administratiu.

Les normes de cooperació horitzontal són
especialment importants en els supòsits
d’intervenció administrativa que es duen
a terme en un Estat però tenen repercussions en un altre mercat diferent. Així, pot
succeir, per exemple, que dues empreses
es fusionin a Itàlia i afectin el mercat espanyol. Pel fet de no superar els llindars
del Reglament 139/2004, l’operació no té
dimensió comunitària. No obstant això, si
supera una quota en el mercat espanyol
del 25% ha de ser objecte de notificació a
les autoritats espanyoles. En cas de dictamen negatiu del Tribunal, no existeixen en
l’actualitat mecanismes eficaços d’aplicació
extraterritorial de la resolució espanyola.
En aquest sentit, l’establiment de mecanismes de cooperació horitzontal és extremadament important.

4.2 El policy networking
Quan un sistema administratiu ha d’actuar
en un marc econòmic que depassa les seves
fronteres, neix la necessitat d’articular mecanismes de col·laboració o de treball conjunt. Dit en altes paraules, una Administració nacional napoleònica no pot treballar
correctament en un espai econòmic integrat. Potser el camp en què més es visualitza la necessitat d’una Administració en
xarxa és en l’aplicació del dret de la competència. Sovint l’operador i les autoritats
nacionals es troben davant de situacions
d’enorme complexitat en què no és suficient la intervenció d’un nivell per abordar
el problema. La solució que s’assaja actualment és el policy networking.

En general, quan les autoritats nacionals
apliquin el dret de la competència estaran subjectes a les regles de procediment
previstes en la Llei espanyola de defensa de la competència. Com que es tracta
d’un procediment administratiu especial,
s’aplica també de manera supletòria la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, que regula el procediment administratiu comú.
Així, en absència d’un procediment co-

L’aplicació del dret comunitari europeu
de la competència presenta aspectes de
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El dret de la
competència suposa
un exemple idoni per
demostrar les
insuficiències de la
fragmentació nacional
dels ordenaments
jurídics davant d’una
situació d’espai
econòmic integrat.

munitari únic, els drets de les empreses
variaran en cada Estat membre segons el
grau de protecció dels drets administratius nacionals.
En altres paraules, una empresa alemanya que operi a Espanya se sotmetrà al
procediment administratiu espanyol quan
les actuacions comunitàries de defensa
de la competència es realitzin per part
de l’Administració espanyola. De manera
equivalent, les actuacions inspectores realitzades a una empresa espanyola que sigui
objecte de control a Alemanya, aplicaran
el dret administratiu alemany. Això suposa,
en realitat, un marc procedimental diferent
segons cada ordenament nacional, fins i
tot quan el dret material de la competència
pugui ser únic per tractar-se de reglaments
comunitaris.

La modificació dels reglaments europeus sobre competència té efectes substantius però
també simplifica els procediments de reexpedició d’expedients entre autoritats. La descentralització en l’aplicació del dret comunitari de la competència s’acompanya d’una
desitjable major cooperació per garantir el
bon funcionament dels mecanismes jurídics
de protecció de la lliure competència. Tot
això s’ha recollit en la nova Llei de defensa de
la competència (art. 18 de la Llei 15/2007,
de 3 de juliol, de defensa de la competència).
Igualment, la Comissió ha emès la Comunicació de la Comissió sobre la cooperació a la
Xarxa d’Autoritats de Competència.39

El dret de la competència suposa un
exemple idoni per demostrar les insuficiències de la fragmentació nacional dels
ordenaments jurídics davant d’una situació d’espai econòmic integrat, tot i que
el mateix es pot dir respecte al mercat
financer, el control de les inversions, la
fiscalitat, el medi ambient, etc. Tots els
casos tenen en comú que mentre que el
mercat és únic, els sistemes administratius nacionals són encara molt fragmentats. Per evitar les disfuncions que puguin
produir-se en aquest sentit, es fa necessari l’establiment de mecanismes de cooperació administrativa vertical i horitzontal.
Les autoritats de competència dels Estats
han de prestar una col·laboració activa a
la Comissió Europea en l’exercici de les
seves facultats d’inspecció i recerca. També les autoritats nacionals entre elles han
de prestar-se ajuda mútua tant per dur a
terme recerques com per aplicar extraterritorialment les seves resolucions. Les
administracions públiques han d’actuar
en xarxa.

I tot i que fem servir el dret de la competència com a exemple il·lustratiu, també
cal recordar que el paradigma és aplicable
en molts altres àmbits. Pensem, si no, en
les normes sobre seguretat industrial i certificació en què diverses administracions
nacionals hauran de cooperar horitzon39 Comunicació de la Comissió sobre la cooperació en la Xarxa d’Autoritats de Competència
(text pertinent a l’efecte de l’EEE) (DOUE C 101,
27 abril de 2004).
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mercat europeu. Dit en altres paraules, si
la UE pot fer tot allò que sigui necessari
per a l’assoliment d’un mercat interior on
regeixin les llibertats de circulació i establiment, no és cap despropòsit pensar que
això afectarà el dret públic dels Estats. Molt
conscients d’aquest potencial d’erosió dels
drets públics nacionals, els tractats preveuen un sistema d’autonomia institucional i procedimental en l’execució del dret
europeu. Aquest principi significa que no
se sotmet a debat per quins mitjans i amb
quines institucions els drets nacionals compleixen amb l’ordenament europeu. Aquest
paradigma de respecte a l’autonomia dels
Estats queda fortament contrastat tot just
analitzant alguns exemples pràctics:

talment per compartir informació i poder
exercir les potestats de supervisió.

4.3 Mercat i integració legal
El dret administratiu ha estat històricament
un camp en què les tradicions jurídiques i
els trets propis dels ordenaments nacionals
han suposat un element extremadament
important. S’ha dit, doncs, que el dret administratiu és un producte de la història
i del lloc on regeix. La influència del dret
europeu i les dinàmiques de la integració
obliguen a revisar aquesta idea.
Efectivament, el procés d’integració europea
ha posat en contacte els sistemes juridicoadministratius dels diferents Estats membres
de manera que no es pot parlar estrictament
d’un dret nacional aïllat. Les llibertats comunitàries s’han acompanyat d’una convergència normativa, no només en allò material
sinó també en els processos, els actors i les
polítiques públiques. El paradigma que analitzem té un profund impacte sobre el dret
administratiu tradicionalment considerat
com el reducte indomable de la sobirania estatal. En els casos en què hi hagi una possibilitat real de comparació o, fins i tot, d’elecció
d’un altre sistema normatiu, el dret administratiu es veu obligat a emprendre reformes si
no vol que els subjectes regulats abandonin
aquest model. Per tant, com dèiem, el dret
administratiu, fruit històric de cada temps i
lloc, i expressió màxima de la tradició jurídica dels Estats i els seus models d’organització
social, ha de confrontar-se amb una força de
dimensions històriques com és la mobilitat
i el mercat. No pot parlar-se per més temps
del dret administratiu nacional en una situació com la descrita a la Unió Europea.

a La liberalització de serveis públics
Els Estats del sud d’Europa s’han caracteritzat per tenir un sistema de prestació de serveis públics bastant ampli.
Així, la sanitat, l’educació, l’energia, les
telecomunicacions o els transports eren
una responsabilitat del poder públic que
prestava el servei mitjançant operadors
públics i, fins i tot, reserves d’activitat.
La presència de l’Estat prestador ha entrat en conflicte amb les llibertats comunitàries de manera que en una primera fase s’ha exigit que el sistema de
prestació no entri en conflicte amb les
normes de lliure competència (art. 102
del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea). Els casos Corbeau40 i Almelo41
són famosos en aquest sentit.
40 Sentència de 19 de maig de 1993 de
l’assumpte C-320/91 dictada en resolució d’una
qüestió prejudicial en el procés penal seguit contra Paul Corbeau.

De fet, anant més a fons a l’arrel del problema, ens trobem que els drets nacionals
queden confrontats amb la clàusula competencial de la UE que és la unitat del

41 Sentència de 27 d’abril de 1994 de
l’assumpte C-393/92 dictada en resolució
d’una qüestió prejudicial en el procés contra
l’Ajuntament d’Almelo.

67

Enginyeria i seguretat a la Catalunya del futur.
Riscos i oportunitats d’un nou Estat

mercat per a l’organització del servei.
Al final, la pluralitat d’operadors o el
finançament dels serveis d’interès general poden ser la millor manera de garantir la qualitat i el preu assequible de
les activitats que són econòmicament no
rendibles però socialment positives. En
definitiva, es demostra com el respecte
a les normes de la competència i les llibertats inherents al mercat únic han de
ser plenament compatibles amb la garantia de la prestació de serveis públics.
El que succeeix, però, és que el que fins
ara es feia des del dret públic ara es fa
mitjançant el dret privat i la subscripció
de contractes de servei públic amb operadors per garantir la provisió de prestacions deficitàries.

La clau de la jurisprudència continguda
a les sentències Corbeau i Almelo resideix en la fórmula de control de la monopolització emprada pel Tribunal de
Justícia. Així, s’especifica que el monopoli o les restriccions anticompetitives
només són justificables si es demostra
que econòmicament és imprescindible
organitzar el servei de manera exclusiva i excloent per tal de poder garantir l’interès general que es persegueix.
Després del sedàs del Tribunal Europeu,
doncs, la monopolització de serveis públics es pot produir només en els casos
en què un estudi econòmic demostri la
impossibilitat d’un marc competitiu per
a la provisió del servei. També cal posar
èmfasi en el fet que aquesta jurisprudència ha obert la porta a l’anomenada
desagregació dels serveis públics o, el
que és el mateix, a la fragmentació del
contingut de les prestacions en diferents
unitats de negoci per tal d’aïllar aquelles essencials dins del que passa a ser
el servei universal. El servei universal
pot considerar-se com el nucli dur de
la prestació, resistent al mercat competitiu. En canvi, tot allò que quedi fora
d’aquest nucli essencial, no admetrà
restriccions als mecanismes de lliure
mercat. Aquesta jurisprudència ha estat
després àmpliament recollida en la Comunicació de la Comissió Europea sobre
serveis d’interès general (Brussel·les,
20 de setembre de 2000) (COM (2000)
580 final).

Tal com recull la comunicació esmentada, els Estats membres són responsables de definir allò que considerin com
a serveis d’interès general segons decideixi la seva comunitat política. Aquesta definició, en principi, només hauria

L’activitat
prestacional de l’Estat
queda subjecta als
principis de lliure
mercat i les
excepcions a la lliure
competència hauran
de trobar una
justificació: ser l’única
manera possible de
garantir la prestació
del servei.

Per tant, queda clar des de la perspectiva de la Comissió Europea i del Tribunal que la definició d’un servei d’interès
general no salvaguarda la seva titularitat pública ni la gestió d’aquest. Tot i
que per definició el mercat per si sol no
s’encarregaria de subministrar aquestes
prestacions, això no vol dir que s’hagi
d’eliminar qualsevol mecanisme de

68

L’Estat, el dret i l’Estat de dret. Nous escenaris per al futur
Carlos Padrós

da). És una manera de regnar després
de mort.

d’estar sotmesa al control dels errors
manifestos. En àrees que no estiguin
cobertes específicament per una normativa comunitària, els Estats membres
gaudeixen d’un ampli marge per definir
les seves polítiques: si s’ha de considerar que un servei és d’interès general i
la manera en què ha de prestar-se, són
aspectes que es decideixen sobretot a
nivell local. Tot i això, la distinció entre la idea de serveis públics deficitaris i
el finançament d’activitats privades, no
queda tan clar.

Aquesta tècnica posa en relleu que, tot
i les privatitzacions, pot haver-hi sectors
estratègics que continuïn mantenint la
necessitat de vetllar per l’interès públic,
no només mitjançant el dret sinó també
mitjançant les normes de propietat. La
interpretació que en fa la Comissió i el
Tribunal és que constitueixen obstacles
al lliure intercanvi d’inversions comunitàries, perquè redueix l’atractiu per a un
potencial inversor. No és el mateix comprar una empresa normal que comprar
una empresa amb acció d’or, com no és
el mateix comprar un immoble lliure o
un amb inquilí.

En resum, l’activitat prestacional de
l’Estat queda subjecta als principis de
lliure mercat i les excepcions a la lliure
competència hauran de trobar una justificació: ser l’única manera possible de
garantir la prestació del servei. Com és
fàcil endevinar, la majoria dels casos es
ventilen davant del Tribunal de Justícia
que és qui finalment decideix sobre la
validesa de les justificacions nacionals. I
això suposa una prevalença dels criteris
de mercat sobre els drets públics nacionals.

En fer prevaldre les normes de lliure circulació d’inversions sobre els interessos
públics en les empreses prestadores de
serveis, resulta que s’impedeix als Estats intervenir sobre el seu dret societari. Es permet que els Estats privatitzin
o no les seves empreses públiques, però
si ho fan no poden reservar-se cap dret
exorbitant (es rebutja així la regla de
qui pot el més pot també el menys, suggerida per l’advocat general Ruiz-Jarabo). Igualment, en el dret societari, els
Estats poden, en virtut de la redacció
de la nova directiva sobre ofertes públiques d’adquisició (OPA), incloure o no
mesures defensives. Si ho fan, prevaldrà el dret nacional; si no ho fan, no hi
pot cabre cap restricció de dret societari
comú.

b La privatització d’empreses (accions d’or)
Si bé entre la doctrina és pacíficament
admès que segons la disposició de
l’article 345 del Tribunal de Funcionament de la Unió Europea l’ordenament
comunitari no prejutja el règim de titularitat de les empreses o, el que és
el mateix, des de l’òptica dels principis
europeus no hi ha una opció a favor
de la limitació de la iniciativa pública
en l’activitat econòmica, la qüestió de
les accions d’or presenta alguns dubtes
rellevants. Les accions d’or són un artefacte jurídic que permet a l’Estat retenir
el control o el veto sobre decisions rellevants un cop una empresa pública ha
estat reintroduïda al mercat (privatitza-

Resulta clar que el projecte del comissari europeu de Mercat Interior
Charles McCreevy de portar el principi de proporcionalitat en matèria de
societats de capital a les seves últimes
conseqüències (principi One share, one
vote), que implicaria la supressió de
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lítica per un dels dos enfocaments és
legítima, però no correspon al Tribunal
efectuar-la.” 42

qualsevol mesura limitativa dels drets
de vot, i per tant de control, dels accionistes (a través de l’àmplia panòplia
d’instruments de blindatge) s’ha aturat. Però no es pot valorar adequadament la lliure circulació de capitals fins
que tots els Estats membres hagin liberalitzat de manera efectiva els seus sectors realment estratègics (essential facilities), ja que hi ha tants desequilibris
que es produeixen veritables greuges
comparatius que perjudiquen, precisament, els països que més han avançat
en la liberalització. Per això, no seria
descartable que el control dels “interessos generals” en aquesta matèria sigui
conferit a una institució europea, absolutament independent, amb capacitat
real per verificar l’efectiva liberalització dels serveis i actuar d’àrbitre en els
conflictes d’interessos nacionals que es
produeixen de manera contínua.

c La intervenció sobre activitats
La Directiva de serveis en el mercat
interior (Directiva 2006/123/CE), o
millor la transposició que se n’ha fet a
Espanya, fa prevaldre de manera quasi
cega i absoluta la llibertat d’establiment
i d’exercici d’activitat econòmica sobre
les regulacions administratives. Així,
resulta que s’afirma com a principi el
de llibertat i només com a excepció la
regulació legal d’aquesta. Les normes
administratives hauran de superar el
test de proporcionalitat i idoneïtat per
saber si són conformes o no al dret
europeu.
La Directiva de serveis en el mercat interior, fins i tot en la seva versió final
més moderada després de la intervenció del Parlament europeu, suposa una
radical transformació del paper de
l’Administració en matèria d’autorització
d’activitats econòmiques. En paraules
del professor Santiago Muñoz Machado, “el canvi de paradigma és d’enorme
envergadura, ja que obliga les administracions públiques preparades sobretot
per al control preventiu de l’activitat
econòmica de les empreses i subjectes
privats, a orientar la preservació dels
interessos públics mitjançant un sistema
de control a posterior” Efectivament, la
Directiva de serveis en el mercat interior constitueix una norma de caràcter

Aquesta complexa cruïlla pot ser culpa,
en part, de la utilització equivocada de
la llibertat de circulació de capitals per
forçar l’harmonització de les legislacions nacionals. Com ha destacat R. Torrent: “En el passat, el Tribunal ha sabut
rebutjar la temptació d’ocupar el lloc del
legislador i ha deixat a aquest (legislador nacional o comunitari) arbitrar, en
el marc de les disposicions del Tractat,
les millors solucions a problemes polítics complexos. Al meu entendre, no
ha sabut rebutjar aquesta temptació en
els assumptes golden share i connexos
i s’ha deixat utilitzar per la Comissió
per portar endavant una estratègia de
recanvi que aquesta va promoure en
veure que fracassava la seva estratègia
inicial d’integració positiva a través del
dret secundari. En deixar-se utilitzar en
aquest sentit, el Tribunal ha pres partit
per la integració negativa, en comptes
de per la integració positiva; l’opció po-

42 TORRENT, R.: “Derecho comunitario e inversiones extranjeras directas: Libre circulación
de los capitales vs. regulación no discriminatoria
del establecimiento. De la ‘golden share’ a los
nuevos ‘open skies’”. Revista Española de Derecho
Europeo, núm. 22, p. 311.
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A partir de la
Directiva de serveis
en el mercat interior,
l’Administració perd
la potestat
d’autorització
d’activitats en la
majoria dels casos
i queda relegada a
un supervisor ex post
del sistema.

activitat suposa un exercici d’autoritat (i
queda, per tant, exclosa de la llibertat)
i quan no. L’exemple més clar el trobem
a la Sentència del Tribunal de Justícia
de la UE de 22 d’octubre de 2009 (Assumpte C-438/08 “Comisión contra la
República Portuguesa”).
En general, tots els exemples descrits fan
que es pugui afirmar que, per influència
del dret europeu, la frontera entre Estat i
mercat s’ha vist fortament desplaçada en
favor del darrer. Per això, avui en dia, és
impensable entendre l’evolució dels sistemes administratius sense tenir en compte les seves implicacions econòmiques,
igual que és impossible analitzar els mercats com si aquests fossin una forma natural d’intercanvi que precedís el dret i
l’ordenació social.

transversal que afecta especialment
la posició de l’Administració dins del
procés d’intervenció administrativa.
L’afectació de l’Administració és summament profunda pel que es refereix
al procés autoritzador d’activitats.
Fins ara, l’Administració se situava en
una posició de guardiana d’accés a les
activitats, mitjançant un procediment
autoritzatori previ. A partir de la Directiva de serveis en el mercat interior, l’Administració perd aquesta potestat en la majoria dels casos i queda
relegada a un supervisor ex post del
sistema. Es tracta, segons el parer de
la doctrina, d’una reconversió radical
del sistema administratiu de control
de les activitats de serveis i d’una prevalença de les llibertats econòmiques
sobre la intervenció administrativa.

Tot i això, el debat entre el mercat i el dret
és en gran manera un debat ideològic i no
científic. És comú presentar els mercats i el
dret administratiu com a elements oposats.
Els qui defensen els mercats normalment
critiquen les característiques del sistema
jurídic. Els qui defensen el dret propugnen
la necessària intervenció d’aquest en els
casos en què es produeixen fallades en el
mercat. La formulació del debat en termes
antagònics de forces de mercat que governen les societats o de processos polítics que
distorsionen l’eficiència dels mercats, resulta equivocat. Segons la nostra visió del neointervencionisme administratiu, ambdues
postures són preempíriques, és a dir, es fonamenten en una concepció del món i no
en una observació o en una prova lògica.
“En el debat sobre com organitzar les nostres societats, tant els partidaris del lliure
mercat com els partidaris de la regulació
administrativa utilitzen els seus arguments.
Molt sovint, la perspectiva de l’eficiència
del mercat resulta un enfocament atractiu
per la seva novetat. No obstant això, és un

I la qüestió no només és procedimental sinó també material, perquè com
que manca una clara definició del que
s’ha d’entendre per servei o per activitat econòmica, serà la jurisprudència
del Tribunal la que decidirà quan una
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mite transformar aquest objectiu social en
una necessitat transcendent i última.” 43

La nostra posició és, doncs, que la qüestió
correcta seria plantejar-se si en un determinat escenari els mecanismes de mercat són
millors o pitjors que les seves alternatives
o si els mecanismes clàssics d’intervenció
són millors o pitjors que les seves alternatives. Que el mercat o el dret siguin millors
en abstracte és una qüestió irrellevant per
a la ciència i, paradoxalment, sembla que
també per al procés d’integració europea.

La naturalesa de la controvèrsia no sembla
que indiqui quina solució hagi de preferirse. El mercat i l’eficiència representen una
opció que aconsegueix alguns objectius
però que, en canvi, en frustra d’altres. A
més, queda fora de tot dubte que el mercat no preexisteix a la regulació jurídica i
que, per tant, la necessita per garantir les
condicions del seu funcionament. La conclusió que es pot extreure de la precedent
exposició és que el debat entorn del dret
administratiu clàssic enfront de la desregulació, prenent ambdues alternatives
com a formes ideals d’organització social,
és d’alguna manera estèril. Cap de les
dues opcions és ni falsa ni incorrecta, però
l’intent de convertir-les en universals és
qüestionable i obliga a utilitzar elements
ideològics. “Si en comptes d’això percebéssim les dues posicions com a propostes
de polítiques públiques alternatives, comprendríem que cada una d’elles aborda
problemes jurídics diferents o aspectes diferents d’un mateix tema, i s’evitaria caure
en afirmacions o desqualificacions massa
generals.” 44

5 Resum sumari d’idees
bàsiques
1. Fi de l’Estat tradicional
L’Estat nació hegemònic tradicional
als segles XIX i XX ha perdut gran part
dels elements que el feien característic: l’hegemonia normativa i la capacitat
d’imposició coactiva. Enfront d’aquest model, neix una nova forma d’organització de
les institucions polítiques, més relacional,
mòbil i pactada.
2. Defensa de l’interès general
En gran part, el dret públic –mesura de capacitat de l’Estat– es transforma amb una
major participació dels privats, una major
presència dels mecanismes de mercat i una
difuminació de la frontera entre allò públic
i allò privat. El que serà important a partir
d’ara és la persecució de l’interès general,
més que no pas el subjecte o l’eina per assolir l’objectiu.

43 RUBIN, E.L.: “Deregulation, Reregulation
and the Myth of the Market”. Washington and
Lee Law Review, vol. 45, 1988, p. 1264. Tal com
ho expressa Komesar, “el procés de mercat serveix de manera paral·lela al procés polític. Pot
servir com a alternativa a l’acció del govern en
l’assoliment d’objectius socials o d’interès general”. KOMESAR, N.: Imperfect Alternatives.
Choosing among Institutions in Law, Economics
and Public Policy, Chicago: University of Chicago
Press, 1994, p. 98.

3. Autoadministració corporativa
En aquest sentit, l’Administració territorial
ha d’obrir els seus camps d’actuació també
a l’Administració especialitzada (institucional de base privada). Els col·legis professionals suposen un model d’autoadministració
sectorial consensuada i com a corporacions

44 RUBIN, E.L.: “Deregulation, Reregulation
and the Myth of the Market”. Washington and
Lee Law Review, vol. 45, 1988, p. 1271.
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un mateix territori coexisteixen diversos
drets depenent del lloc d’origen del subjecte. Aquest augment de la complexitat
que comporta el reconeixement mutu s’ha
d’acompanyar de mesures d’estabilitat:
un pacte per determinar quines condicions bàsiques de seguretat constitueixen
exigències essencials. Aquest pacte ha de
ser consensuat entre els diversos territoris
(cosa que no fa, per exemple, el legislador
espanyol amb la Llei 20/2013). També cal
prevenir la utilització fraudulenta d’aquest
model de pluralisme normatiu i les seves
potencials patologies: el forum shopping i
el regulatory dumping.

de dret públic han de ser incloses dins de
l’esfera d’allò públic. Hi ha un model català de relació entre poder administratiu
i regulació sectorial que no es pot reduir
simplement a qüestions de mercat, llibertat
d’establiment i disciplina de preus.
4. Participació dels privats
L’obertura de nous espais de col·laboració
publicoprivada inclou igualment l’externalització de certes funcions tècniques que
són auxiliars de la potestat administrativa
d’inspecció. Es tracta del control inicial i
periòdic dels establiments industrials i de
l’assegurament del compliment de la normativa sectorial. Les entitats col·laboradores
de l’Administració realitzen una funció auxiliar de control administratiu que va més enllà del simple servei econòmic a les empreses. L’aprovació de la transposició a Espanya
de la Directiva 2006/123/CE, sobre serveis
en el mercat interior, fa que es pugui parlar
d’un canvi en el sistema d’intervenció administrativa de les activitats econòmiques,
passant d’un model autoritzatori i previ a un
model declaratori amb inspecció posterior.
Aquest canvi ha de comportar necessàriament un reforçament dels mecanismes de
supervisió, ja sigui a través de la potestat administrativa d’inspecció (plans i programes
d’inspecció), ja sigui a través de l’acreditació
privada del compliment de la normativa (organismes de control).

6. Pluralisme normatiu: autoregulació i
soft law
La mobilitat que comporten les llibertats comunitàries fa que sigui molt difícil
l’aplicació coactiva del dret en una concepció jerarquitzada de la relació entre Estat i
societat. Enfront d’això, apareix el protagonisme de formes consensuades d’aplicació
del dret: l’autoregulació i el dret tou o dret
voluntari. La força de la norma no està tant
en la seva capacitat d’imposició sinó en la
convicció compartida de la seva utilitat i
benefici.
7. Democràcia i model administratiu
L’Estat de dret, entès com la limitació normativa del poder públic, perd en gran mesura la seva efectivitat si analitzem el model
europeu d’integració. La integració europea suposa el triomf d’allò administratiu,
en què les institucions comunitàries poden
imposar-se sobre els parlaments nacionals.
Igualment, poden manar l’aplicació de polítiques administratives sobre altres nivells.
Això suposa una notable diferència amb el
model nord-americà d’integració al mateix
temps que un desafiament als principis de
democràcia i responsabilitat.

5. Pluralisme normatiu: reconeixement
mutu de normatives
Si fins fa molt poc es podia subscriure
l’equació Estat = territori = dret, el pluralisme normatiu contemporani posa en
dubte la vigència de la fórmula. Efectivament, en l’actualitat, el model de reconeixement mutu de legislacions fa que
es puguin aplicar a un mateix territori les
normatives aprovades en altres indrets. En
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8. Dret i mercat
Sovint es fa recurs al discurs, molt simple,
de contraposar el dret i la regulació administrativa a l’eficiència i els mecanismes de
mercat. En aquest sentit, el dret es veuria
com un impediment per assolir determinats objectius socials. Aquest fenomen es
veu fortament potenciat pel fet que el principal mecanisme d’integració europea és
precisament el mercat únic. Tot i això, cal
destacar com ni el mercat ni el dret són elements contraposats (l’un necessita l’altre)
ni són preferibles a priori en un paradigma
absolut. Dit en altes paraules, la regulació
administrativa continua sent necessària i
útil en la protecció de determinats valors
de la societat. No tot el que s’oposa a les
forces del mercat mereix ser eliminat o reduït a la mínima expressió.
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Seguretat industrial

JOAN PAU CLAR I MANEL TORÀ

1 Concepte de seguretat
industrial

guretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes;
p la Llei 17/2009, de 23 de novembre,
sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici;

La seguretat industrial inclou un seguit
de camps i àmbits complexos i de vital
importància per garantir el benestar dels
ciutadans. Així, a grans trets, si parlem de
l’àmbit material que inclou la seguretat industrial podem parlar de les instal·lacions
a empreses, les instal·lacions industrials,
les instal·lacions a edificis, els productes
industrials i els vehicles automòbils.

p el Decret 30/2010, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol,
de seguretat industrial, modificat per
la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes;

Si volem parlar de seguretat industrial fent
èmfasi en el marc jurídic pel qual es regula
a Catalunya, hem de prestar atenció a:

p el Reial decret 599/2010, de 7 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial;

p la Constitució espanyola, de 1978;

p la Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa;

p l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de
1979 i 2006;
p la Llei 21/1992, de 16 de juliol,
d’indústria;

p la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes;

p el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, que aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i seguretat industrial;

p les directives, els reglaments i les normes de la Unió Europea (EN);

p el Reial decret 251/1997, de 21 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament del Consell
de Coordinació de la Seguretat Industrial;

p la legislació específica que afecta cada
activitat, procés, instal·lació, vehicle,
màquina i producte industrial;

p la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, modificada per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la se-

p altres disposicions legals connexes amb
la seguretat industrial, com són:
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El model d’organització
adoptat a Catalunya
per a la gestió de la
seguretat industrial
ha estat el de la
privatització de la
inspecció mitjançant
l’externalització.

1 legislació relativa al medi ambient,
1 legislació sobre accidents greus a
les indústries,
1 legislació sobre productes i substàncies químiques (Reglament REACH),
1 legislació relativa a la seguretat laboral,
1 legislació relativa a la seguretat
contra incendis,
1 legislació relativa a la seguretat minera,
1 legislació relativa a la seguretat en el
transport de mercaderies perilloses,
1 legislació relativa al risc nuclear i
per radiacions ionitzants,
1 legislació relativa a la protecció civil,
1 legislació relativa a l’àmbit local.

la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de seguretat
de les instal·lacions industrials, que passats
vint-i-un anys va ser derogada per la Llei
12/2008, de 31 de juliol, i aquesta, després
d’una difícil trajectòria pel fet de col·lidir
en alguns aspectes amb la Directiva de serveis, finalment ha estat substituïda per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol.

Si parem atenció al model d’organització
adoptat a Catalunya per a la gestió de la
seguretat industrial, veiem que aquest ha
estat el de la privatització de la inspecció mitjançant l’externalització, a través d’un dels
agents que participen en aquest sistema, com
són les entitats que fan les inspeccions de les
instal·lacions, els aparells i els vehicles, tant a
l’origen o abans de la seva posada en funcionament com periòdicament al llarg de la seva
vida útil. A Catalunya, actualment, el règim
regulador dels operadors de la inspecció en
matèria de seguretat industrial és el règim
d’autorització, i pel que fa als vehicles resta
encara per definir mitjançant una nova llei.

Cal fer esment que l’any 2006, al final de
la VII legislatura, la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme va dictaminar
el Projecte de llei de seguretat industrial,
al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, BOPC 320, de 12 d’abril de 2006,
i amb data 19 de maig de 2006 el Consell
Consultiu va emetre el seu dictamen núm.
272, publicat al BOPC 340, de 24 de maig
de 2006.
Comparem breument alguns conceptes
extrets de la Llei 13/1987 amb relació als

A Catalunya, que creiem que va ser pionera
en aquest camp, l’any 1987 es va aprovar
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actualment vigents segons queden definits
a la Llei 9/2014.

c. Els agents de la seguretat industrial i,
més específicament, els organismes de control que actuen en els reglaments tècnics de
seguretat industrial.

a) Àmbit d’aplicació
Article 3, Llei 13/1987:

b) Objectius de la seguretat industrial

S’entén per instal·lació industrial l’agrupació
d’elements físics que té per objecte:

Article 2, Llei 13/1987:
Les instal·lacions industrials han de ser projectades, instal·lades i mantingudes de manera que no comprometin la seguretat de les
persones, els béns o el medi.

a. Generar, transportar, transformar, distribuir i utilitzar l’energia.
b. Produir, transportar, manipular i emmagatzemar productes.

Article 4, apartat 1, Llei 9/2014:

Entenent per producte tota mena de bé moble, excepte els productes vegetals del sòl i
els productes de la cria, de la caça i de la
pesca que no han sofert una primera transformació, fins i tot si estan incorporats en un
altre bé moble o en un immoble.

Els establiments, les instal·lacions i els
productes han de ser projectats, fabricats,
instal·lats, utilitzats i mantinguts de manera
que no comprometin la seguretat de les persones, els béns o el medi ambient més enllà
del risc industrial acceptable.

c) Com s’ha d’assolir aquest objectiu

Article 2, Llei 9/2014:

Article 4, Llei 13/1987:

a. Els establiments en què es poden produir
accidents greus.

S’entén que no comprometen la seguretat de les
persones, els béns o el medi aquelles instal·lacions industrials que són utilitzades d’acord amb
la finalitat i l’ús que els són propis i que compleixen alguna de les condicions següents:

b. Les instal·lacions i els productes que, per
la seva condició de fonts de risc, poden produir danys o perjudicis a les persones, els
béns o el medi ambient com a conseqüència
d’un accident.

a. Que han estat projectades, instal·lades i
que es mantenen d’acord amb la reglamentació vigent o les instruccions emanades de
l’Administració competent.

Instal·lació: el conjunt d’aparells, equips,
elements i components que poden comportar un risc industrial per a les persones, els béns o el medi ambient, inclosos
els que tenen la finalitat de generar, transportar, transformar, distribuir o consumir
energia.

b. Que, addicionalment, compleixen les
prescripcions establertes per l’autorització
administrativa quan aquesta és preceptiva.

Producte: qualsevol manufactura o producte
transformat o semitractat de caràcter moble,
fins i tot en el cas que estigui incorporat en un
altre bé moble o immoble, i totes les parts que
el componen, com són les matèries primeres,
les substàncies, els components i els productes
semiacabats.

c. Que, en absència de reglamentació aplicable o d’instruccions específiques, estan
d’acord amb les normes tècniques de seguretat generalment reconegudes i adopten les
mesures necessàries per prevenir els accidents i per limitar-ne les conseqüències per a
les persones, els béns i el medi.
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La seguretat industrial
és un servei públic
d’interès general.

Article 4, apartat 2, Llei 9/2014:
S’entén
que
els
establiments,
les
instal·lacions i els productes són conformes
al que disposa l’apartat 1 si compleixen les
condicions següents:

persones, els béns o el medi ambient com a
resultat de l’activitat industrial; de la utilització, el funcionament i el manteniment de
les instal·lacions industrials, i de la producció, l’ús, el consum, l’emmagatzematge o el
rebuig dels productes industrials.

a) Ésser utilitzats d’acord amb la finalitat i
l’ús que els són propis.
b) Haver estat projectats, fabricats,
instal·lats, utilitzats, mantinguts i inspeccionats d’acord amb la normativa vigent.

I la vigent, a hores d’ara, segons la redacció de l’apartat a) de l’article 3 de la Llei
9/2014:

c) Ésser conformes a les condicions establertes per l’autorització o la llicència, si són
preceptives.

a. Seguretat industrial: el servei públic
d’interès general que té per objecte prevenir
els riscos industrials, limitar-los a un nivell
socialment acceptable i mitigar les conseqüències dels accidents, si es produeixen,
que puguin causar danys o perjudicis a les
persones, els béns o el medi ambient com a
resultat de la utilització, el funcionament i el
manteniment de les instal·lacions o de la producció, l’ús, el consum, l’emmagatzematge o
el rebuig dels productes.

Finalment, incloem les definicions de seguretat industrial recollides als textos redactats l’any 2006, 2008 i 2014.
Paràgraf 2 de l’article 1 del Projecte de llei
de seguretat industrial, segons la redacció
de la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, en sessió tinguda el dia 5
d’abril de 2006:
2. La seguretat industrial és un servei públic
d’interès general que té per objecte prevenir i
limitar els riscos industrials, i evitar els accidents i els sinistres que puguin produir danys
o perjudicis a les persones, els béns o el medi
ambient com a conseqüència de l’activitat
industrial; de la utilització, el funcionament
i el manteniment de les instal·lacions industrials, i de la producció, l’ús, el consum,
l’emmagatzematge o el rebuig dels productes industrials.

Per tant, resulta evident que, pel que fa a
la voluntat del Parlament de Catalunya,
la seguretat industrial és un servei públic
d’interès general.

2 Antecedents normatius de la
seguretat industrial
2.1 L’origen del control de
l’activitat industrial. La secció
d’Indústria

Paràgraf 2 de l’article 1 de la Llei 12/2008:
2. La seguretat industrial és un servei públic
d’interès general que té per objecte prevenir
els riscos industrials, limitar-los a un nivell
socialment acceptable i mitigar les conseqüències dels accidents, si es produeixen,
que puguin causar danys o perjudicis a les

L’interès per l’activitat industrial i pel seu
desenvolupament a Espanya va propiciar
que el ministre d’Agricultura, Indústria,
Comerç i Obres Públiques Félix Suárez
Inclán sotmetés a l’aprovació del rei Al-
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No obstant això, no va ser fins al 19 de febrer de 1904 que, finalment, es va aprovar
per Reial decret el Reglament provisional
d’inspecció industrial, que donava les pautes a seguir en la inspecció, impulsat pel
ministre d’Agricultura, Indústria, Comerç
i Obres Públiques Manuel Allendesalazar.
L’objecte de la inspecció que es regula en
aquest primer Reglament està relacionat
amb la informació i l’estadística, tal com
s’esmenta en la introducció:

fons XIII, el 5 de setembre de 1902, un
projecte de reial decret en què es manifestava la rellevància d’estar amatent al seu
funcionament i de proposar la creació de
la secció d’Indústria, entre d’altres, dins
d’una reestructuració del Ministeri en què
es distribuïen els serveis corresponents
en seccions, tot sancionant la proposta
amb la publicació del Reial decret de 7
de setembre de 1902 en què ja apareix la
secció 6a Indústria i Comerç, adscrita a la
Direcció General d’Agricultura, Indústria
i Comerç.

Les inspeccions no han de ser aïllades, ni
poden estar deslligades dels altres fins peculiars del negociat d’Indústria i Treball, sinó
que han d’anar unides i enllaçades sobretot
a la informació, i completar-se mútuament
quan s’adrecin a ser la base i el fonament
d’una bona base estadística tècnica de la indústria espanyola.
(...)
Aquestes inspeccions han d’anar encaminades, almenys en el seu inici, a les finalitats
d’ajudar en les funcions de la informació i
de l’estadística i de ser utilitzades per redactar la primera monografia industrial tècnica
d’Espanya (...).

El desenvolupant de l’estructura de la
secció d’Indústria i Comerç es va fer per
la Reial ordre de 13 d’octubre de 1902,
en què s’encarregaven, entre d’altres,
al negociat d’Indústria, els assumptes
d’estadística, inspeccions industrials i
personal d’inspecció; al negociat de Treball, els assumptes de prevenció dels accidents industrials, estadística i inspecció
del treball, i al negociat de Propietat Industrial i Comercial, els assumptes de patents d’invenció, introducció i certificats
d’adició.

I pel que fa a la inspecció de la seguretat,
s’esmenta el següent:

Finalment, cal esmentar que la secció
d’Indústria i Comerç es va transformar en
negociat d’Indústria i Treball per Reial ordre de 16 d’octubre de 1903.

No sembla oportú, convenient ni econòmic,
de moment, formar ja el Cos d’Inspectors
tècnics tot deixant per més endavant el seu
estudi (...).

2.1.1 Dels orígens de la inspecció
industrial fins a l’autarquia

En aquest sentit, sembla que el ministre
tenia dubtes sobre la creació d’aquest Cos
d’Inspectors ja que, com s’afirma en la cita
següent de la introducció, la inspecció a càrrec d’un cos de funcionaris públics no era
la fórmula que havien adoptat altres països
més avançats. Transcrivim, tot seguit, aquesta cita de la introducció del Reglament:

2.1.1.1 A Espanya
Tal com hem indicat abans podem dir que,
amb la creació del negociat d’Indústria
l’any 1902 naixia, des del punt de vista
administratiu, la intervenció o el control
del primer establiment de les activitats
industrials juntament amb la inspecció industrial.

Van ara per diferents camins i prenen altres
rumbs els procediments de la inspecció industrial tècnica als països més avançats. Hi
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Fins que el 1899
no es creà l’Escola
d’Enginyers Industrials
de Bilbao i el 1901
l’Escola d’Enginyers
Industrials de Madrid,
la de Barcelona va ser
l’única que va funcionar
a tot Espanya.

ha, en aquests, associacions especials de propietaris, de tot llinatge de màquines, les finalitats de les quals són el millor funcionament
d’aquestes, i societats per vigilar-les i perfeccionar-les contínuament; aquests organismes, a canvi de petites concessions, ajuden
de la manera més eficaç en l’acció inspectora
de l’Estat, facilitant-la amb escreix. Com que
a Espanya encara no existeixen agrupacions
de tal gènere, la utilitat pràctica de les quals
és notòria perquè simplifica i abarateix la
inspecció, és clar que no és possible adoptar
el moderníssim sistema que a tot arreu tendeix a prevaler.

Creiem que aquest raonament és ben significatiu de la necessària complementarietat
entre la funció pública d’inspecció a càrrec
de l’Administració i la responsabilitat i
l’autocontrol a càrrec dels industrials mateixos.

gràcies a la col·laboració de la Diputació
de Barcelona i de l’Ajuntament de la ciutat.
Durant trenta-dos anys, i fins que el 1899
no es creà l’Escola d’Enginyers Industrials
de Bilbao i el 1901 l’Escola d’Enginyers Industrials de Madrid, la de Barcelona va ser
l’única que va funcionar a tot Espanya.

2.1.1.2 La necessitat de disposar de
tècnics qualificats

No va ser fins al 1901 que amb un reial
decret de Romanones es reorganitzaren els
estudis tècnics. Els ensenyaments tècnics
especialitzats s’organitzaven en estudis
elementals i superiors d’indústries. Els elementals s’impartirien en els instituts provincials, i una vegada acabats s’obtindria el
certificat de pràctic industrial. Els superiors
s’estudiarien a les noves escoles superiors
d’indústries amb l’objectiu de formar professionals amb el títol de perit. La reforma
va propiciar la creació de deu escoles superiors d’indústries, dues de les quals a Catalunya, concretament a Terrassa i Vilanova
i la Geltrú, on sorgirien les dues primeres
escoles industrials de Catalunya. Va ser així
com es va posar fi a un dilatat període de
trenta-dos anys durant el qual una única
escola a Espanya, l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona, s’havia encarregat
de la formació dels enginyers industrials
durant la segona meitat del segle XIX.

Evidentment, per poder fer aquestes tasques d’inspecció calia disposar de tècnics
amb una formació sòlida en el camp industrial, és a dir, d’enginyers.
Les primeres escoles industrials es van
crear pel Reial decret de 4 de setembre de
1850, impulsat per Manuel de Seijas Lozano. És en virtut d’aquest Reial decret que,
per Reial ordre de 24 de març de 1851, es
creà l’Escola Industrial de Barcelona; i entre
1850 i 1855 es constituïren les escoles de
Sevilla, Bergara, València i Gijón, i el Reial
Institut Industrial de Madrid. Però amb les
exigències de qualitat imposades per la
Llei d’instrucció pública de 10 de setembre
de 1857 (llei Moyano) juntament amb la
manca de finançament, entre 1860 i 1867,
van anar desapareixent totes les escoles
industrials, fins i tot el mateix Reial Institut Industrial de Madrid. Només subsistí
l’Escola de Barcelona que es va mantenir
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2.1.1.3 El Cos Nacional d’Enginyers
Industrials al servei de l’Estat

que no pas substantiva. Pot haver-hi un cert
paral·lelisme amb els cossos d’enginyers de
camins, canals i ports, enginyers de mines i enginyers de monts, constituïts pel
Reial decret de 30 d’abril de 1835, en el
si del Ministeri de Foment creat el 1832.
Però en el cas dels enginyers industrials, el
paral·lelisme és molt més difús, sobretot si
parem atenció a les vicissituds dels estudis
d’Enginyeria Industrial a Espanya.

No és fins al 23 de març de 1911, amb el ministre Rafael Gasset Chinchilla, que es creà
per Reial decret el Cos Nacional d’Enginyers
Industrials, en el si del Ministeri de Foment, amb la funció d’exercir la professió
d’enginyers industrials al servei de l’Estat.
Després de la seva formació, diversos reials
decrets van definir les funcions del Cos, el
1919, 1923, 1924 i 1928, moment en el qual
es va formalitzar finalment el Cos per integració de diversos serveis oficials exercits
per enginyers industrials i va quedar adscrit
al Ministeri d’Agricultura, Indústria i Comerç. La consolidació final del Cos d’Enginyers
Industrials es va materialitzar a través del
Reglament orgànic signat per Lluís Nicolau
d’Olwer i el president del Govern Manuel
Azaña, el 17 de novembre de 1931.

En aquest sentit, hom pot afirmar que la
intervenció administrativa de la indústria
espanyola té uns antecedents més aviat burocràtics que no pas tècnics.

2.1.1.4 Inicis de la inspecció
industrial a altres Estats europeus
Com a referent tenim Alemanya, on per
augmentar la seguretat de les instal·lacions
amb màquines de vapor i dels propietaris
de calderes es van fundar entorn de 1850
ens regionals anomenats DampfkesselÜberwachungs-und
Revisions-Vereine
(DÜV, (associacions per a la supervisió de
calderes de vapor i associacions de revisió),
com a organismes d’autoajuda sense ànim
de lucre per supervisar i controlar les seves
màquines i calderes d’una manera independent.

És clar, doncs, que aquest Cos i amb ell
l’efectiva intervenció administrativa de la
indústria a Espanya apareixien quan la revolució industrial ja estava consolidada, si
més no a Catalunya, el País Basc i zones
molt determinades d’Astúries, València,
Múrcia i Andalusia.
Per finalitzar aquest apartat, no podem deixar
de referir-nos a l’habitual enquadrament que
hom fa del model d’intervenció administrativa de la indústria, a què ens hem referit fins
ara, i, en particular, del règim d’inspecció industrial espanyol, en el model francès, basat
en els grans cossos de funcionaris sorgits de
les escoles estatals d’elit, creades ja a finals
del segle XVIII (École de Ponts et Chaussées i
École de Mines, de 1789, i École Polytechnique, de 1794), per contraposició al model de
seguretat industrial alemany i britànic sorgit
de la societat civil.

Atès l’èxit que van tenir aquests ens en la
prevenció dels accidents causats per les
calderes de vapor, també se’ls va confiar
altres tasques d’inspecció, i els DÜV van
esdevenir associacions d’inspecció tècnica
(Technische Überwachungs-Vereine, és a
dir, els TÜV). L’any 1870 ja hi havia quaranta-tres TÜV en total.
Va ser tan important la seva tasca d’impedir
els accidents que l’any 1871 van rebre oficialment de l’Administració –ara els land
o estats federats de la República Federal
d’Alemanya– aquesta funció de control

Hem de dir que aquesta similitud entre el
model espanyol i el francès és més formal
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No deixa de ser
estrany que a
Catalunya no sorgissin
formes d’autocontrol a
càrrec dels empresaris
mateixos o dels
professionals tècnics,
com a Alemanya i al
Regne Unit.

per mitjà d’un apoderament (Beliehene).
D’aquesta manera, els membres afiliats
en aquest tipus d’associació no havien de
realitzar les inspeccions oficials per part de
l’Administració de les seves calderes.
Cal dir que aquest apoderament no és clarament assimilable a una delegació de funcions públiques en favor d’entitats privades
com la que, en ocasions, es pot produir en
el nostre ordenament jurídic. No obstant
això, s’apropa bastant, en concret, quan
aquesta delegació es fa en favor d’entitats
corporatives sense ànim de lucre.
Pel que fa a França, l’any 1867, la societat
industrial de Mulhouse, ciutat alsaciana
que va ser una de les primeres ciutats franceses a industrialitzar-se i que es troba en el
departament de l’Alt Rin, crea l’Associació
dels Propietaris d’Aparells a Vapor, que ha
esdevingut l’APAVE, amb tasques similars
als TÜV.

2.1.1.5 Incís respecte a Catalunya
No deixa de ser estrany, però, que a Catalunya no sorgissin formes d’autocontrol
a càrrec dels empresaris mateixos o dels
professionals tècnics, com a Alemanya i al
Regne Unit, ja que els estudis d’Enginyeria
Industrial estaven prou consolidats des que
per la Reial ordre de 24 de març de 1851
es va crear l’Escola Industrial de Barcelona
i es disposava, per tant, de tècnics qualificats, atès que és prou coneguda la tendència a adoptar models germànics i anglosaxons, més acomodables a un país sense
estructura política i administrativa pròpia.

Molt posteriorment, i mitjançant el Decret
de 2 d’abril de 1926, l’Administració francesa va encomanar a l’APAVE les funcions
d’inspecció prèvia a l’autorització, la primera prova i les inspeccions periòdiques.
Les certificacions de l’APAVE són després
convalidades per l’Administració.
En el Regne Unit, és el legislador el que
promou un model de control industrial essencialment privat. La llei Boiler Explosion
Act de 1890 va exigir als titulars de calderes de vapor i altres aparells o recipients a
pressió una assegurança de responsabilitat
civil. A partir d’aquesta exigència legal, són
les companyies d’assegurances les que condicionen la seva efectiva assumpció de la
responsabilitat al fet que la indústria hagi
fet inspeccionar l’aparell per una enginyeria acreditada per l’entitat asseguradora, com a mínim, catorze mesos abans de
l’eventual sinistre.

És probable que la convulsa història del segle XIX, espanyol i català, hagi estat la causa que les empreses catalanes, més enllà de
l’associacionisme industrial, no donessin
també passos en la línia de l’autocontrol
corporatiu de la seguretat.

2.1.1.6 La consolidació de la
inspecció industrial a Espanya
Con s’ha vist anteriorment, el negociat
d’Indústria i Treball creat el 1904 tenia un
component marcadament centralista i no
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cavalls o bé produís matèries combustibles,
insalubres o perilloses, aquesta relació havia d’estar signada per un enginyer tot garantint que la instal·lació estava d’acord
amb les regles tècniques que garantien la
seguretat pública. Es preveia que quan la
potència màxima no superés els 100 cavalls, el número d’obrers els 100 i la tensió
elèctrica els 15.000 volts, es podria substituir la firma per la d’un perit industrial.

va ser fins a la dictadura de Primo de Rivera que, per Reial ordre de 25 de gener de
1924, es van crear els Serveis Provincials
d’Inspecció Industrial, amb els serveis referents a:
p Inspecció de fàbriques i tallers. Timbrat
de calderes.
p Verificació de comptadors de líquids i
gasos.
p Verificació de comptadors elèctrics.
p Contrastació de metalls preciosos.

2.1.1.7 Desenvolupament de la
inspecció de seguretat industrial
fins a l’autarquia

I quant als efectius necessaris per al seu
funcionament, es va determinar la integració a les oficines provincials del personal
següent:

Resumim, tot seguit, els trets reglamentaris
més significatius d’aquest període.

p Els enginyers de la Subdirecció
d’Indústria del Ministeri de Treball, Comerç i Indústria que resideixin a la província.
p Els verificadors de comptadors d’aigua,
gas i electricitat.
p Els Fidels Contrastos d’or i plata.
p Els enginyers-inspectors d’automòbils
dels governs civils.

L’any 1919 es va publicar el Reglament provisional d’instal·lacions elèctriques, substituït de facto pel Projecte de reglament tret a
informació pública el 20 de juliol de 1931.
Per Reial decret de 12 d’abril de 1924 es
va declarar formalment com a servei públic
els subministraments d’aigua, gas i electricitat.

No obstant això, hem de dir que al costat
de les funcions pròpiament dites d’inspecció
tècnica, referents a la seguretat de les
instal·lacions i del seu funcionament, es continuava manifestant un fort component de
foment, com es desprèn de l’apartat 15 de
la Reial ordre en què s’obligava, a totes les
indústries, a presentar una relació, signada
pel propietari o gerent, que indiqués la raó
social, el domicili i classe de la indústria, el
nombre de treballadors i un llistat de tota la
maquinària o aparells de què es disposava.

L’any 1929 es va dictar el primer Reglament per al reconeixement i prova dels
aparells i recipients que contenen fluids a
pressió (Reial decret de 21 de novembre),
i que atribuïa al respectiu Servei Provincial
d’Inspecció Industrial el reconeixement i
la prova de les calderes de vapor i altres
aparells i recipients a pressió. És en aquesta
funció d’inspecció que podem advertir una
nova modalitat d’intervenció, en forma
d’autorització prèvia, almenys de la posada en marxa de l’aparell, independent de
la llicència de l’Ajuntament referida al conjunt de la indústria o activitat.

En el cas que la indústria funcionés amb
energia elèctrica qualificada com d’alta
tensió, les calderes o recipients treballessin
a una pressió efectiva superior als 2 kg/
cm2, utilitzés una potència superior a 50

En el camp de la baixa tensió també es va
aprovar pel Reial decret de 21 de novembre
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de 1929 el Reglament de les instal·lacions
elèctriques receptores a l’interior de finques o propietats urbanes, actualitzat pel
Decret de 5 de juliol de 1933.

febrer, en què desapareixia el sistema de
mínims com a paràmetre de l’autorització
prèvia.
No obstant això, i al costat d’aquesta intervenció politicoadministrativa, es manté i
evoluciona la intervenció pel que fa a la seguretat industrial, regulada per sectors i subjecta a la respectiva reglamentació tècnica.

Per Decret de 19 de març de 1931 va entrar
en aplicació el Reglament de verificacions
elèctriques i de regularitat en el subministrament d’energia, actualitzat pel Decret de
5 de desembre de 1933. I pel que fa als
subministraments d’aigua i gas, l’Ordre de
12 de febrer de 1935 va estendre la implementació d’aquest reglament en aquells
punts que fos aplicable, amb els aclariments indicats a l’Ordre de 27 de juny de
1935.

2.1.2.1 Reglamentació
relacionada amb la seguretat
industrial durant el període
1939-1978
Tot seguit enumerarem els reglaments més
significatius quant a la seguretat industrial
publicats en el període 1939-1978, tot indicant els seus referents i les seves actualitzacions.

Quant a la seguretat de les instal·lacions de
subministrament de combustibles líquids i
de la indústria petroliera, aquestes es van
regular pel Decret de 25 de gener de 1936.

2.1.2 De l’autarquia fins al
període preconstitucional
Els aspectes bàsics de la seguretat industrial van quedar, en part, relegats per la
situació de la indústria al final de la Guerra Civil i per l’estat d’aïllament internacional en què es va trobar la dictadura de
Franco. Aquestes circumstàncies van fer
que s’imposés un model decididament autàrquic que reduïa a la mínima expressió
la llibertat industrial, tal com posava de
manifest la Llei d’ordenació i defensa de
la indústria, de 24 de novembre de 1939.

D’entrada, podem dir que van transcórrer
gairebé deu anys de tranquil·litat legislativa en el camp de la seguretat industrial,
ja que no va ser fins a l’any 1949 –i per
tal d’actualitzar el Reglament provisional
d’instal·lacions elèctriques de 1919, substituït de facto pel Projecte de reglament
tret a informació pública el 20 de juliol
de 1931– que es van aprovar, mitjançant
l’Ordre de 23 de febrer, el Reglament sobre instal·lació i funcionament de centrals elèctriques, el Reglament de línies de
transport d’energia elèctrica i el Reglament
d’estacions transformadores.

Amb l’anomenada estabilització econòmica
empresa amb el Decret llei de 21 de juliol
de 1959 i el Decret de 23 de desembre de
1962, que establien el primer Pla de desenvolupament, es va iniciar una etapa de
pretesa liberalització de la instal·lació, ampliació i trasllat d’indústries, representada
pel Decret 157/1963, de 26 de març, fins a
arribar al Reial decret 378/1977, de 25 de

El Reglament de línies de transport
d’energia elèctrica, modificat per l’Ordre
de 4 de gener de 1965, va ser derogat pel
Decret 3151/1968, de 28 de novembre, i
aquest darrer ha mantingut la seva vigència fins al 19 de març de 2014, d’acord
amb el que disposa la transitòria primera
del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer,
que el deroga.
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3475 de 5 de desembre de 1975, l’Ordre
de 5 de desembre de 1975 i el Reial decret
2849 d’1 d’octubre de 1976.

I tant el Reglament sobre instal·lació i
funcionament de centrals elèctriques com
el Reglament d’estacions transformadores,
van ser derogats pel Decret 3275/1982, de
12 de novembre, i aquest darrer també derogat pel Reial decret 337/2014, de 9 de
maig.

L’any 1954 es va actualitzar el Reglament
de verificacions elèctriques i de regularitat
en el subministrament d’energia de 1933.
L’any 1955, i pel Decret de 3 juny, es van
posar al dia tècnicament les condicions de
seguretat de les instal·lacions elèctriques
regulades pel Reglament de 21 de novembre de 1929, amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. I aquest Reglament
va ser actualitzat pel Decret 2413 de 20 de
setembre de 1973.

Per Ordre d’1 d’agost de 1952 s’aprovava el
Reglament provisional d’aparells elevadors
amb el nom de Reglamentació tècnica per
a la construcció i instal·lació d’ascensors i
muntacàrregues, que regula l’autorització
de tipus, la de la instal·lació i l’engegada,
les revisions periòdiques i les actuacions de
conservació de la instal·lació.

L’any 1956 es va dictar el Reglament del
servei públic de subministrament de gas,
aprovat pel Decret de 27 de gener. Per Decret 3340 de 30 de novembre de 1972 es
modificava el Reglament del servei públic
de subministrament de gas (accident Capità Arenas, març de 1972), i per l’Ordre
de 29 de març de 1973 s’aprovaven les
Normes bàsiques d’instal·lacions de gas en
edificis habitats. Aquest Reglament va ser
actualitzat pel Decret 2913 de 26 d’octubre
de 1973 i per l’Ordre de 29 de març de
1974 s’aprovaven les Normes bàsiques esmentades.

Cal assenyalar que, en els diferents procediments d’autorització esmentats, les
proves que en principi havien de practicar
els funcionaris de la Delegació d’Indústria
es podien suplir per un certificat expedit
per qualsevol Escola Tècnica Superior
d’Enginyers Industrials. Tanmateix, finalment aquesta opció va quedar derogada
per l’Ordre de 30 de gener de 1966.
També l’any 1952 i per Ordre del Ministeri d’Indústria, de 21 d’octubre, es va aprovar el nou Reglament per al reconeixement i prova dels aparells i recipients que
contenen fluids a pressió, que substitueix
el del mateix nom de 21 de novembre de
1929.

L’energia nuclear es va regular mitjançant
la Llei 25 de 29 d’abril de 1964, i el Consell
de Seguretat Nuclear es va crear per la Llei
15 de 22 d’abril de 1980.

D’acord amb aquesta reglamentació tècnica, es manté l’autorització prèvia de la
instal·lació i la posterior posada en servei,
també s’afegeix la regulació de l’autorització
de tipus d’aparells, l’autorització dels fabricants i de reparadors, i l’autorització dels
instal·ladors.

Les normes de seguretat per a la construcció, el muntatge i el funcionament de dipòsits d’emmagatzematge de gasos liquats
del petroli per a la seva utilització en fàbriques i tallers, es van aprovar per l’Ordre
d’1 de desembre de 1964. Aquesta Ordre
va ser actualitzada per la de 7 d’agost de
1969 i aquesta substituïda per l’Ordre de
29 de gener de 1986, derogada finalment
l’any 2006.

Aquest Reglament va ser actualitzat pel
Decret 2443 de 16 d’agost de 1969, el Decret 516 de 17 de febrer de 1972, el Decret
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L’any 1972 es va dictar el Decret 2869
de 21 de juliol, amb el Reglament sobre
instal·lacions nuclears i radioactives.

empreses que en l’àmbit de la competència
del Ministeri d’Indústria exercien serveis
d’enginyeria per mitjà d’estudis, projectes,
supervisions i assessoraments en general,
en matèria d’instal·lacions industrials i mineres, així com aquelles que realitzaven
estudis econòmics amb relació a activitats
industrials o mineres, infraestructura i localització industrial, estudis de mercat, dimensió, rendibilitat i uns altres en el camp
de l’organització i la racionalització de les
empreses industrials o mineres.

Per Decret 3143/1975 s’establia el Reglament de seguretat de refineries de petroli
i parcs d’emmagatzematge de productes
petrolífers, que substituïa el Decret de 25
de gener de 1936 sobre instal·lacions de la
indústria petroliera. Posteriorment, el Decret de 1975 va ser derogat pel Reial decret 2085 de 20 d’octubre de 1994, i aquest
es va modificar pel Reial decret 1523 d’1
d’octubre de 1999.

b) Investigació industrial
Pel que fa a la investigació industrial, no és
fins a l’any 1961 que mitjançant el Decret
1765 de 22 de setembre es va preveure, per
part de la Presidència del Govern i en el
si de la Comissió Assessora d’Investigació
Científica i Tècnica, la creació i el foment
d’associacions d’investigació industrial, de
tipus no lucratiu, que podien optar a una
subvenció de fins al 50% del pressupost del
projecte a realitzar.

2.1.2.2 La col·laboració entre
empreses, entitats i
Administració en aquest període.
Entitats col·laboradores
Tot seguit detallem les actuacions fetes per
l’Administració amb relació a la promoció
de l’activitat industrial en els camps de la
productivitat, la investigació i la seguretat,
prenent com a horitzó fins a finals de l’any
1979.

L’objectiu d’aquestes associacions quedava
expressat en el seu article primer:

a) Productivitat industrial

Les associacions d’investigació podran constituir-se per empreses pertanyents a una mateixa activitat industrial interessades en el
desenvolupament amb caràcter cooperatiu
de programes d’investigació i la resolució de
problemes d’assistència tècnica encaminats
al procés i millorament de les seves tècniques de treball i rendiment de producció.

Els aspectes relacionats amb la productivitat industrial van ser cabdals als anys
cinquanta, dècada en què es va crear per
Decret del Ministeri d’Indústria d’1 de
maig de 1952 la Comissió Nacional de Productivitat Industrial, i per Ordre de 31 de
març de 1954 es va obrir el corresponent
nomenclàtor per a la inscripció d’aquelles
persones físiques i jurídiques que justifiquessin la seva capacitat tècnica.

c.1) Aparells elevadors

L’any 1968 i pel Decret 617 de 4 d’abril
del Ministeri d’Indústria aquest nomenclàtor es va transformar en el Registre
d’Empreses Consultores i d’Enginyeria Industrial, en el qual es podien inscriure les

En el camp dels aparells elevadors és
on trobem els primers antecedents de
la col·laboració d’entitats privades amb
l’Administració, ja que en el Reglament
provisional d’aparells elevadors de 1952,

c) Seguretat industrial
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i per tal de mantenir en bon estat els
elements de seguretat de la instal·lació,
s’establia l’obligació dels propietaris o
arrendataris de formalitzar un contracte de
conservació amb una entitat inscrita en el
registre especial de cada delegació provincial d’Indústria.

L’Administració podrà limitar la inspecció
dels aparells i recipients i l’execució dels assaigs i proves a aquelles indispensables, tot
considerant aquestes com les exigibles per la
Reglamentació a aplicar en cada cas, i donant per realitzades les restants inspeccions i
proves en cas de presentació pels usuaris interessats de les certificacions corresponents
emeses per les entitats, associacions o empreses amb indicació del detall i dels resultats obtinguts.

Podem dir que aquestes entitats de conservació són un dels primers antecedents
espanyols de les entitats col·laboradores
de l’Administració en matèria de seguretat
industrial.

Malgrat les successives modificacions
d’aquest Reglament, es va mantenir vigent fins al Reial decret 2849 d’1 d’octubre
de 1976, inclusiu, la capacitat d’actuació
de les entitats reconegudes d’acord amb
l’Ordre de 2 de novembre de 1966.

c.2) Aparells a pressió
En la mateixa línia i mitjançant l’Ordre
de 2 de novembre de 1966, el Ministeri
d’Indústria també va admetre la possibilitat
d’assistència tècnica en el camp del Reglament per al reconeixement i la prova dels
aparells i recipients que contenen fluids a
pressió, de 1952, amb l’argument següent:

c.3) Verificacions elèctriques
En la posada al dia del Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d’energia de 1954 feta pel
Reial decret 724 de 2 de febrer de 1979,
es regulen els reconeixements periòdics de
les instal·lacions que fins a aquesta modificació estaven a càrrec de les delegacions
provincials del Ministeri, de la manera següent:

No obstant això, aquest Reglament (a diferència de la Reglamentació tècnica per a
la construcció i instal·lació d’aparells elevadors) no preveu la possibilitat d’actuació
d’entitats de caràcter privat –anàlogues a les
existents en altres països– que, mitjançant
l’oportuna contractació de l’assistència tècnica amb les empreses propietàries dels
aparells i recipients a pressió, els permetin
mantenir aquests en condicions òptimes de
seguretat en la seva instal·lació i funcionament, per tal de facilitar les comprovacions i
proves que periòdicament ha de realitzar la
inspecció oficial.

Els reconeixements periòdics, amb intervals
no superiors a tres anys, es practicaran per tècnics titulats competents, lliurement designats
pel titular de les instal·lacions a comprovar, de
manera que els professionals que ho verifiquin
quedaran obligats a emplenar els butlletins
que consignin les dades dels reconeixements,
amb expressa certificació d’aquests.

Això dóna llum verda a l’actuació d’entitats,
associacions o empreses col·laboradores de
l’Administració en el reconeixement i la
prova dels aparells que contenen fluids a
pressió.

Els titulars de les instal·lacions podran concertar amb societats d’enginyeria, inscrites
en el corresponent registre del Ministeri
d’Indústria i Energia, creat pel Decret 617 de
4 d’abril de 1968, la pràctica dels reconeixements a què es refereix la norma precedent,
sempre que en la plantilla de la societat existeixi personal tècnic competent per realitzar-

Aquesta obertura no va ser total ja que a
l’apartat quart d’aquesta Ordre s’indicava:
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En el seu article primer es concreta que
per realitzar les funcions que les reglamentacions nacionals i internacionals
encomanen al Ministeri d’Indústria i Energia, en matèria de comprovació de projectes, homologació de tipus i verificació
i control de característiques d’aparells i
instal·lacions, aquest departament podrà exigir que els interessats presentin document expedit per una entitat
col·laboradora pel qual s’acreditin les verificacions, homologacions o inspeccions
realitzades per aquesta.

ho, i que es porti a terme pel mateix en la
forma ressenyada.
Els tècnics que practiquin les comprovacions, certificaran, si s’escau, sota la
seva responsabilitat, el compliment en les
instal·lacions reconegudes de totes les condicions reglamentàries o, alternativament,
la proposta de les mesures correctores necessàries.
Els butlletins visats pel Col·legi Oficial a què
pertanyin els tècnics que els subscriguin es
presentaran, degudament emplenats, davant
de la corresponent delegació provincial del
Ministeri d’Indústria i Energia per a la seva
recepció i registre.

I en l’article quart es fixa com un dels objectius d’aquestes entitats el fet de prestar
l’auxili oportú en les inspeccions oficials
que realitzin les delegacions provincials del
Ministeri d’Indústria i Energia quan siguin
requerides a aquest efecte.

Els terminis quant a la realització dels reconeixements periòdics d’acord amb aquest
Decret van ser determinats per l’Ordre de
18 de setembre de 1979.

És a dir, que la creació d’entitats col·laboradores intentava pal·liar les insuficiències
de mitjans humans i tècnics amb què es
trobava l’Administració perifèrica del Ministeri. Aquesta tasca supletòria feia evident la necessitat que aquestes entitats
fossin degudament auditades abans de la
seva autorització i després controlades en
la seva activitat per l’Administració.

Acabarem aquesta secció fent referència a les entitats col·laboradores de
l’Administració.
La creació formal d’aquestes entitats amb
la indicació de les normes generals que han
de complir es va fer mitjançant el Reial decret 735 de 20 de febrer de 1979 (BOE de
20 d’abril), tot justificant-ne la creació de la
manera següent:

Com ja hem comentat en apartats anteriors, els orígens d’aquest tipus d’entitats
data de mitjans del segle XIX i estan marcats pels accidents produïts pels recipients

La diversitat i complexitat de les tasques encomanades al Ministeri d’Indústria i Energia en el camp de l’aplicació i el control dels
reglaments i normes per a la seguretat dels
establiments industrials i del seu entorn,
així com les relatives a la qualitat dels productes industrials, amb vista a la garantia i
seguretat de la seva utilització, aconsellen
ampliar progressivament el camp d’actuació
d’organismes o entitats col·laboradores
que per la seva especialització i possibilitats tècniques i humanes col·laborin amb
l’Administració en l’expedició de certificats
de qualitat, homologació i verificació.

Les funcions del
Ministeri d’Indústria
i Energia tant a
Catalunya com
al País Basc s’havien
transferit l’any 1978.
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de vapor amb finalitats industrials. En
l’actualitat, els criteris exigits en la seva
regulació als països de la Unió Europea
solen ser els següents: tenir una total independència respecte a les instal·lacions
industrials que inspeccionen i controlen;
disposar dels mitjans humans, materials i
tècnics adequats a la funció inspectora que
desenvolupen; i tenir cobertes les seves
responsabilitats civils per les corresponents
pòlisses d’assegurances.

a. L’obtenció de dades de tipus quantitatiu o d’enquesta d’opinió empresarial a Catalunya.
b. La imposició de sancions, quan
escaigui, per incompliment de les
obligacions que resultin de l’exercici
d’aquestes funcions.
p La tramitació d’expedients que corresponguin a les delegacions provincials de Catalunya del Ministeri d’Indústria i Energia
en el que fa referència a les competències
sobre els règims d’Acció Concertada previstos per la Llei del pla de desenvolupament econòmic i social, text refós, aprovat per Decret 1541/1972, de 15 de juny,
i disposicions complementàries. Es transfereixen, així mateix, les funcions encomanades a les citades delegacions quant
als plans de reestructuració sectorial.

Hem de tenir present que des de l’octubre
de l’any 1978 s’havien transferit les funcions del Ministeri d’Indústria i Energia
tant a Catalunya com al País Basc.

2.1.2.3 El restabliment de la
Generalitat de Catalunya
Acabem aquesta part d’anàlisi de la normativa amb el restabliment provisional, amb
data de 5 d’octubre de l’any 1977, de la
Generalitat de Catalunya d’acord amb el
Reial decret llei 41/1977, de 29 setembre,
desenvolupat pel Reial decret 2543/1977,
de 30 de setembre.

p Les funcions encomanades a les delegacions provincials de Catalunya del
Ministeri d’Indústria i Energia quant a
polígons de preferent localització industrial, d’acord amb el Decret 1096/1976,
de 8 d’abril, i l’Ordre de 2 de juliol de
1976.

Aquest fet va propiciar que, d’acord amb
l’article 6c), es fessin les transferències
en matèria d’indústria recollides al Decret
1384 de 24 de juny de 1978 i amb efectes des de l’1 d’octubre del mateix any. En
concret, van ser les referents a:

p Les funcions que realitzen en el seu àmbit territorial les delegacions provincials
de Catalunya del Ministeri d’Indústria i
Energia sobre tramitació d’expedients
d’homologació, inspeccions en matèria
de normalització i verificació, contrastació i control, en les matèries i les disposicions següents:

p Les competències atribuïdes a les delegacions provincials de Catalunya del
Ministeri d’Indústria i Energia, pel Decret 1775/1967, de 22 de juliol, i disposicions complementàries sobre el Registre Industrial.

1. Reglament d’aparells elevadors,
aprovat per Ordre de 30 de juny de
1966.

p Les funcions relatives a l’elaboració de
censos, llançament, reclamació i depuració de qüestionaris i imposició de sancions, com ara:

2. Reglament de recipients a pressió,
aprovat per Decret 2443/1969, de
16 d’agost. Aquest Reglament va ser
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substituït a tots els efectes pel Reglament d’aparells a pressió aprovat
pel Reial decret 1244 de 4 d’abril de
1979, tal com s’esmenta a la seva
disposició addicional tercera.

12. Normalització de talles per a peces
de gèneres de punt. Ordre de 12 de
gener de 1972.
13. Normalització d’envasos per a conserves de peix. Ordre de 15 de juliol
de 1968.

3. En matèria de vehicles automòbils,
la inspecció tècnica i revisions periòdiques que determinin el Codi de
la Circulació i disposicions complementàries.

14. Normalització d’envasos i conserves i semiconserves de peix. Ordre
de 30 de juliol de 1975.

4. Reglament de metalls preciosos,
aprovat per Decret de 29 de gener
de 1934.

15. Norma general sobre retolació, etiquetatge i publicitat de productes
alimentaris, envasats i embalats.
Decret de 7 de març de 1975.

5. Reglament d’aparells que utilitzen
combustibles gasosos, aprovat per
Decret 1651/1975, de 7 de març.

16. Instal·lació i inspecció dels cremadors. Reglament d’homologació de
cremadors. Ordre de 10 de desembre de 1975.

6. Foment de la normalització i de
la qualitat en els conglomerats hidràulics, regulats per Ordre de 24
de juny de 1964.

17. Normes d’homologació d’aparells
radioactius. Ordre de 20 de març de
1975.

7. Normalització dels envasos per a
detergents d’ús domèstic. Ordre de
17 d’abril de 1975.

18. Verificació de comptadors per a líquids. Reial decret de 22 de febrer
de 1907.

8. Normalització de manipulats de
paper. Ordre de 7 de setembre de
1967.

19. Verificació de comptadors de gas.
Reglament general del subministrament públic de gasos combustibles,
aprovat per Decret de 26 d’octubre
de 1973.

9. Condicions constructives i de rendiment dels llums elèctrics incandescents. Ordre de 13 de març de
1968.

20. Sobre laboratoris, verificació i
comprovació en matèria de comptadors elèctrics. Reglament de verificacions elèctriques i regularitat
en el subministrament d’energia,
aprovat per Decret de 12 de març
de 1954.

10. Normalització de fibres tèxtils, artificials i sintètiques. Ordre de 18 de
març de 1968.
11. Normalització de l’etiquetatge de
composició dels productes tèxtils.
Ordres de 7 de setembre de 1967 i
18 de febrer de 1970.

21. Reglament de pesos i mesures. Decret d’1 de febrer de 1952.
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aquests principis l’Estat es reserva en
l’article 149.1 la competència exclusiva sobre les matèries següents, entre d’altres, en
els apartats indicats: legislació sobre propietat intel·lectual i industrial (9); legislació sobre pesos i mesures... (12); bases i
coordinació de la planificació general de
l’activitat econòmica (13); foment i coordinació de la investigació científica i tècnica (15); autorització de les instal·lacions
elèctriques si l’aprofitament afecta una
altra comunitat o si l’energia és transportada fora del seu àmbit territorial (22);
legislació bàsica sobre protecció del medi
ambient... (23), i bases del règim miner i
energètic (25).

22. Aparells sortidors de carburants.
Reglament de 25 de gener de 1936.
23. Reparacions d’importància de vehicles. Ordre de 5 de novembre de
1975.
24. Tallers de reparació d’automòbils.
Decret 809/1972, de 6 d’abril, i disposicions complementàries.
Com podem veure, es tractava de funcions
d’execució.
El traspàs formal de totes les competències pel que fa a Indústria, Energia i Mines no es va fer efectiu fins a la publicació el 25 d’abril de 1981 del Reial decret
738/1981, de 9 de gener, amb efectes des
de l’1 d’abril. Aquest Reial decret inclou, en
la part d’Indústria, l’artesania i la protecció
i el control del medi ambient industrial, i
fa esment que les funcions transferides pel
Decret 1384 de 24 de juny de 1978, abans
transcrites, van ser assumides automàticament a l’entrada en vigor de l’Estatut.

D’altra banda, pel que fa a Catalunya, tenim l’Estatut d’autonomia de 1979 que
tipifica les competències de la manera següent:
p Exclusives (article 9): investigació,
sense perjudici d’allò que disposa el
punt 15 de l’apartat 1 de l’article 149
de la Constitució (7); artesania (18);
col·legis professionals i exercici de les
professions titulades... (23).

2.1.3 De la Constitució a la
integració a la Unió Europea
2.1.3.1 Marc competencial

p D’execució i desenvolupament legislatiu (article 10): règim miner i energètic
(5); protecció del medi ambient... (6).

Analitzem, d’entrada, el marc competencial pel que fa a les matèries relacionades
directament o indirectament amb la seguretat industrial.

p D’execució de la legislació de l’Estat (article 11): propietat intel·lectual i industrial (3); peses i mesures, contrastació
de metalls (5).

D’una banda, tenim la Constitució espanyola del desembre de 1978, que va
reconèixer en el seu article 38 la llibertat
d’empresa en el marc d’una economia de
mercat que estableix que els poders públics garantiran i protegiran el seu exercici
d’acord amb l’exigència de l’economia general i, si cal, de la planificació, i segons

p Exclusives (article 12): planificació de
l’activitat econòmica a Catalunya (1);
indústria, sense perjudici d’allò que determinin les normes de l’Estat per raons
de seguretat, sanitàries o d’interès militar, i les normes relacionades amb
les indústries que estiguin sotmeses
a la legislació de mines, hidrocarburs

92

Seguretat industrial
Joan Pau Clar i Manel Torà

raons de seguretat” porta a una situació de
concurrència de normes i no a una reserva
expressa en favor de l’Estat, i a més si es té
en compte que l’existència de normes estatals no pot arribar a la forma en què s’ha
d’exercir la funció inspectora i molt menys
determinar quines persones o entitats hauran d’exercir aquesta funció.

i energia nuclear (queda reservada
a la competència exclusiva de l’Estat
l’autorització per a transferència de
tecnologia estrangera) (2); i el desenvolupament i execució a Catalunya dels
plans establerts per l’Estat per a la reestructuració de sectors industrials (3).
A priori podem destacar que l’Estat disposa
d’un paraigua legislatiu molt ampli amb el
redactat de l’article 149.1, en l’apartat 14
“Bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica” i en l’apartat
25 “Bases del règim miner i energètic”, davant de les competències d’execució recollides en els articles 10 i 11 o bé exclusives
recollides en l’article 12 de l’Estatut, i en
especial en el seu apartat 2 d’Indústria,
“sense perjudici d’allò que determinin les
normes de l’Estat per raons de seguretat,
sanitàries o d’interès militar...”.

2.1.3.2 Incís sobre la liberalització
industrial
En aquest període hem de destacar la publicació de l’Ordre de 19 de desembre de
1980 que definia les normes i els procediments per al desenvolupament del Reial
decret 2135 de liberalització industrial, de
26 de setembre de 1980.
L’exposició de motius del Reial decret començava indicant que l’article 38 de la
Constitució reconeix la llibertat d’empresa
en el marc d’una economia de mercat i estableix que els poders públics garanteixen
i protegeixen el seu exercici d’acord amb
l’exigència de l’economia general i, si escau, de la planificació. La liberalització industrial està emmarcada en la present disposició no només a través de l’eliminació
de l’autorització administrativa prèvia per
a la majoria de les indústries sinó, el que és
més important, de l’eliminació de tràmits,
de manera que l’elaboració d’un projecte i la certificació per tècnics competents,
coneguts per l’òrgan administratiu corresponent, siguin requisits suficients per a la
posada en funcionament de la indústria,
sense necessitat de la prèvia comprovació
administrativa de cada un dels elements
establerts per les normes vigents. No obstant això, i tal com preveu l’article segon,
apartat II, l’Administració disposarà del
termini d’un mes, a comptar des de la presentació del projecte o projectes, per assenyalar o demanar els aclariments que consideri necessaris.

De tota manera, cal ressaltar que el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat respecte a aquesta qüestió en moltes de les
seves sentències tot indicant que, pel que
fa a l’article 12 apartat 2, en el nucli fonamental de la matèria indústria s’inclouen,
entre d’altres, les activitats destinades a
l’ordenació dels sectors industrials, la regulació dels processos industrials o de
fabricació i, més precisament, la submatèria de seguretat industrial, la qual engloba les activitats públiques, principalment
d’ordenació i de policia, relacionades amb
la seguretat de les instal·lacions i els establiments industrials i la dels processos industrials i els productes elaborats a partir
d’aquests, les activitats d’homologació i de
normalització, és a dir, la determinació de
les característiques tècniques de seguretat
dels productes industrials i el control de
la seva execució, com també el règim de
seguiment de la producció, i que la interpretació de l’incís “sense perjudici d’allò
que determinin les normes de l’Estat per
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tècnics integrats al Cos d’Inspectors, i
preveu a aquest efecte l’establiment de
programes anuals d’inspecció, és a dir, es
mantenien els criteris generals que van
donar lloc a la creació l’any 1902 de la
secció d’Indústria i l’any 1924 dels Serveis Provincials d’Inspecció Industrial,
tot simplificant-los i donant confiança
als titulars de les empreses i als tècnics
competents.

Amb això s’aconsegueix potenciar la participació dels tècnics competents, tan quant
a funcions com quant a responsabilitat, ja
que la liberalització projectada no prescindeix, com és lògic, que la instal·lació industrial hagi de complir les normes de seguretat, protecció del medi ambient, qualitat
de processos, etc., sinó que té com a idea
bàsica el fet de descarregar l’Administració
de tràmits burocràtics en favor de la major
agilitat de la instal·lació industrial, que redundi, en última instància, en benefici de
l’administrat.

2.1.3.3 Desplegament de les
entitats col·laboradores de
l’Administració en aquest període

I tot seguint aquest raonament, en la introducció de l’Ordre de 19 de desembre es
deia que, amb el fi de definir els requisits
necessaris per tal que la certificació del tècnic competent pugui donar lloc a la posada
en servei de la indústria, es fa necessari integrar en aquesta certificació el contingut
i efectes dels règims específics dels reglaments tècnics de més general aplicació a
les instal·lacions industrials i establir les
normes corresponents.

Cal fer esment, en primer lloc, que el
Ministeri d’Indústria i Energia va continuar desenvolupant la creació d’entitats
col·laboradores en tots els camps de la
seva competència, i a tall de resum podem
esmentar-ne els següents.
Pel que fa al control de les emissions:
en matèria de medi ambient industrial
(Ordre de 25 de febrer de 1980).

En aquest sentit, es van concretar els aspectes referents a condicions establertes
sobre limitació de la contaminació atmosfèrica, instal·lacions elèctriques de
baixa tensió, aparells a pressió, plantes i
instal·lacions frigorífiques i aparells elevadors en instal·lació industrial.

Pel que fa a la seguretat:
per a l’aplicació de la Reglamentació
sobre vehicles i contenidors (Ordre de
9 de juny de 1980),
per a l’aplicació de la Reglamentació
sobre aparells a pressió (Ordre de 9 de
juny de 1980),

Podem afirmar que amb aquest plantejament s’elimina la intervenció administrativa prèvia a l’autorització d’instal·lacions
i de la seva posada en marxa, i trasllada
la responsabilitat del compliment reglamentari al titular de la indústria i al
tècnic competent, degudament titulat i
col·legiat.

per a l’aplicació de la Reglamentació sobre gasos combustibles (Ordre de 30 de
setembre de 1980),
per a l’aplicació de la Reglamentació
sobre emmagatzematge de productes
químics (Ordre de 27 de novembre de
1980),

L’Administració conserva, a posteriori,
la funció inspectora i, si escau, sancionadora per mitjà dels seus funcionaris
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per a l’aplicació de la Reglamentació
elèctrica (Ordre de 28 de juny de 1981),
per a l’aplicació de la Reglamentació sobre aparells elevadors (Ordre de 30 de
juliol de 1981).

de mesures encaminades a elevar al màxim
el nivell de seguretat en la circulació vial i
a disminuir, tant com sigui possible, la taxa
d’accidents que se’n deriva.
La inspecció que actualment ve regulada en
el Codi de la Circulació es refereix només
a una petita part del parc automòbil, per
la qual cosa la seva incidència en el nivell
general de la seguretat vial no és decisiva.
Per això, i amb la finalitat que aquest nivell
aconsegueixi un grau elevat, és absolutament
necessari estendre la inspecció a tot el parc
nacional.

Pel que fa al camp de la normalització i homologació:
el Reglament general d’actuacions del
Ministeri d’Indústria i Energia (Reial
decret 2584 de 18 de setembre de 1981,
actualitzat pel Reial decret 754 de 20
de febrer de 1985), amb la creació de
les entitats col·laboradores en el camp
de la normalització i homologació.

Com a excepció, la inspecció tècnica dels
vehicles particulars de menys de nou places, inclòs el conductor, va quedar en
suspens fins que el Ministeri d’Indústria i
Energia disposés del dispositiu adequat per
realitzar-la?

Pel que fa a l’activitat industrial i la qualitat:
per a l’aplicació de la Reglamentació
sobre indústries de fabricació de formigó preparat (Ordre de 14 d’octubre de
1981).

Aquest Reial decret introduïa en la seva
disposició addicional un punt conflictiu
amb relació a les competències de les comunitats autònomes que tenien transferida
aquesta competència:

2.1.3.4 Evolució de la legislació
relativa a la seguretat i als
productes

El reconeixement de vehicles realitzat per les
entitats col·laboradores que a tal fi siguin autoritzades pel Ministeri d’Indústria i Energia
sortirà amb els mateixos efectes que la inspecció tècnica prèvia o periòdica realitzada
pels inspectors del Ministeri d’Indústria i
Energia o per les comunitats autònomes.

a) La inspecció tècnica dels vehicles
Començarem pel tema de les ITV que va
servir com a catalitzador en les relacions
amb l’Estat per tal de fer realitat les competències executives que l’Estatut de Catalunya establia.

L’any 1981 se li va donar un nou redactat
pel Reial decret 3273 de 30 d’octubre, publicat l’11 de gener de 1982, però mantenint la mateixa intromissió competencial,
ara en el seu article sisè “Inspeccions periòdiques”:

Per Reial decret 3073 de 16 de febrer de
1980 es reorganitzen els serveis d’inspecció
tècnica de vehicles, ja que com s’exposa en
la introducció del Reial decret:

Sis.un. Els vehicles compresos en el present
Reial decret se sotmetran obligatòriament
a una inspecció tècnica periòdica, abans de
finalitzar el termini assenyalat en la targeta
d’inspecció tècnica del vehicle, a les estacions
ITV del Ministeri d’Indústria i Energia o, si es-

El creixement constant de la motorització i
l’augment, també permanent, del parc de vehicles i del nombre d’accidents de trànsit ha
portat a l’Administració a prendre una sèrie
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cau, dels Serveis d’Indústria dels ens autonòmics, o en les de les entitats col·laboradores
del Ministeri d’Indústria i Energia, expressament autoritzades a aquest fi.

sabilitats de les entitats adjudicatàries i exercirà la Direcció Tècnica.

Al mateix temps es va dictar el Reial decret 3272/1981, de 30 d’octubre, en què
es declara d’interès preferent l’activitat
d’ITV i es defineix com a subjecte beneficiari les entitats col·laboradores per a
l’aplicació de la Reglamentació sobre vehicles i contenidors del Ministeri d’Indústria
i Energia.

Posteriorment es va dictar l’Ordre de 21
de juny de 1982 (DOGC del dia 2 de juliol), per la qual s’aprovà el Reglament sobre organització i règim jurídic del servei
d’inspecció tècnica de vehicles a Catalunya, el 25 d’agost es va fer la convocatòria
del concurs públic, el 24 de novembre es va
publicar la resolució del concurs i el gener
de 1983 es van signar els contractes concessionals.

La Generalitat va resoldre que calia trobar
una solució pràctica i coherent amb el parc
de vehicles matriculats a Catalunya per tal
d’afrontar de la millor manera possible la
problemàtica de la inspecció tècnica de
vehicles. En aquest sentit, va promulgar el
Decret 54/1982, de 4 de març, pel qual es
regula la xarxa d’estacions de reconeixement de vehicles automòbils a Catalunya,
argumentant que:

No va ser fins l’any 1985 que mitjançant
el Reial decret 1987 de 24 de setembre,
sobre normes generals d’instal·lació i funcionament de les estaciones d’ITV, el Ministeri d’Indústria i Energia va modificar
la reglamentació sobre les ITV en el sentit
d’admetre la figura de la concessió administrativa com una de les formes de gestió
reconeixent, finalment, a la seva exposició
de motius el següent:

Malgrat la previsió de construcció d’estacions
de reconeixement de vehicles a cada una de
les províncies de l’Estat, pel que fa a Catalunya aquesta mesura no s’ha dut totalment
a terme, però, en canvi, la legislació vigent
preveu que en determinats casos les revisions es facin obligatòriament en una estació
de reconeixement. Aquests fets aconsellen
l’adopció, amb caràcter urgent, d’una sèrie
de mesures encaminades a desenvolupar i a
planificar l’estructura de la xarxa d’estacions
de reconeixement de vehicles a Catalunya,
ja que la creació no planificada d’entitats
col·laboradores no garanteix la cobertura de
tot l’àmbit territorial.

El traspàs a la gairebé totalitat de les comunitats autònomes de les funcions i serveis
relatius a la inspecció tècnica de vehicles,
prevista en el Codi de la Circulació i disposicions complementàries, ha determinat
que una doble competència operi en l’àmbit
de les inspeccions: una corresponent a
l’Administració de l’Estat, en virtut de la competència exclusiva que l’article 149.1.21.a de
la Constitució estableix a favor de l’Estat en
matèria de trànsit i circulació de vehicles a
motor i que es plasma, entre altres facetes,
en l’establiment de les condicions tècniques
per a la circulació dels vehicles; i una altra
corresponent a un servei de naturalesa executiva de comprovació del compliment de
tals condicions, a través de les inspeccions, i
que segons s’ha expressat, es correspon amb
els serveis i funcions en matèria d’inspecció,
traspassats a la major part de les comunitats
autònomes.

I definint en l’article 4 el model de gestió
que calia aplicar:
L’explotació de les estacions de reconeixement serà mixta: la seva construcció i la seva
gestió seran a càrrec de les entitats adjudicatàries. El Departament d’Indústria i Energia
inspeccionarà el compliment de les respon-

I pel que fa als avantatges de la declaració d’interès preferent previstos en el Reial
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embre de 1981, actualitzat pel Reial decret
754 de 20 de febrer de 1985), la Generalitat va creure necessari regular l’execució
de les seves competències tant en el camp
de l’homologació de prototipus, tipus i models, com en la certificació de conformitat
de la producció, tot dictant l’Ordre de 5 de
març de 1986 d’assignació de funcions en
el camp de l’homologació i l’aprovació de
prototipus, tipus i models.

decret de 1981, es feien extensius a les entitats concessionàries d’estacions d’ITV, i
s’establia com a vigència dels beneficis un
termini de cinc anys des de l’entrada en vigor del Reial decret.
b) L’exercici de les tasques d’inspecció tècnica, control i assaig en l’àmbit de la seguretat, la qualitat i la normativa industrial

Cal esmentar que el 18 de març de 1985
es va aprovar la Llei 3 de metrologia, en
què es reservava al Centre Espanyol de Metrologia la competència per a l’aprovació
de tipus i models dels aparells destinats a
pesar, mesurar o comptar. Fet el corresponent requeriment amb data de 12 de juny
de 1985, no va ser fins a la Sentència del
Tribunal Constitucional 100/1991, de 13
de maig de 1991, que es va donar la raó
a la Generalitat, indicant que l’aprovació
de tipus o models, prèvia a la fabricació,
importació o comercialització, realitzada
d’acord amb les directrius tècniques establertes a la legislació estatal, és “un acte
d’execució que com a tal correspon a les
comunitats autònomes amb competència
en aquesta matèria”.

El Departament d’Indústria i Energia, fentse ressò de la necessitat de garantir la seguretat dels aparells, les instal·lacions i els
dispositius amb un grau elevat de perillositat intrínseca, ja sigui per la seva actuació
directa o mitjançant l’ajut d’organitzacions
adequades per exercir aquest control, va
dictar el Decret 348/1985, de 13 de desembre, el qual regulava la manera de realitzar
les tasques d’inspecció. En aquest Decret es
preveia que l’exercici de les funcions que
corresponen a la Generalitat de Catalunya
dins de l’àmbit de la seguretat, la qualitat i
la normativa industrial podria ser realitzat,
entre d’altres opcions, per entitats públiques o privades a les quals s’encomani en
règim de concessió administrativa.
Aquesta opció es va desenvolupar per Ordre de 17 de març de 1986 del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, per
la qual es regula la concessió de les tasques d’inspecció i control reglamentari
en l’àmbit de la seguretat, la qualitat i la
normativa industrial. Posteriorment, per
Ordre de 25 d’abril de 1986 es va convocar
concurs públic i aquest es va resoldre per
l’Ordre de 31 de juliol de 1986.

2.1.3.5 Epíleg de l’apartat
Amb aquest resum d’actuacions donem per
acabada l’anàlisi del període que va des de
la promulgació de la Constitució espanyola
a finals de l’any 1978, passant per la restauració de la Generalitat de Catalunya i
l’establiment del seu Estatut d’autonomia
l’any 1979, fins a la integració a la Unió
Europea a partir de l’1 de gener de 1986.

c) Les actuacions en el camp de l’homologació de prototipus, tipus i models

Hem de destacar que, tal com s’ha exposat en els apartats anteriors, queda palès
que en el període 1983-1986 i pel que fa a
l’execució de les competències de la Generalitat amb relació a la seguretat industrial,

En línia amb el Reglament general
d’actuacions del Ministeri d’Indústria i
Energia (Reial decret 2584 de 18 de set-
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es va assolir com a model de gestió a Catalunya el règim concessional.

2.1.4 Evolució del control de la
seguretat fins a l’any 2000

D’altra banda, cal fer esment als problemes
plantejats amb relació al reconeixement de
les nostres competències estatutàries per
part de l’Estat que moltes vegades van donar lloc a requeriments davant del Tribunal
Constitucional, amb la dilació en el temps
que això comportava, per obtenir la sentència favorable en la majoria dels casos.

Per finalitzar aquesta anàlisi, cal repassar
alguns aspectes cabdals ocorreguts en el
període 1986-2000 pel que fa a l’exercici
de les competències en matèria de seguretat industrial.

2.1.4.1 Consolidació del règim
concessional a Catalunya

Com a petita mostra citarem els casos següents:

No existint cap norma amb rang de
llei que regulés la intervenció de
l’Administració pel que fa a la seguretat
de les instal·lacions industrials, calia definir l’àmbit d’actuacions administratives
en aquest camp, tipificant els nivells de
responsabilitat, preveure les facultats de
delegació sense perjudici de l’alta inspecció i determinar el règim de sancions i
el procediment de correcció a fi de garantir la seguretat de les instal·lacions
industrials pel que fa a les persones, els
béns i el medi. En aquest sentit, el Departament d’Indústria i Energia va impulsar
l’aprovació de la Llei 13, de 9 de juliol
de 1987, per part del Parlament de Catalunya.

Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia
requeriment: 12 de juny de 1985
resolució: STC 100/1991, de 13 de
maig
Reial decret 1616/1985, d’11 de setembre,
de control metrològic de l’Estat
requeriment: 13 de gener de 1986
resolució: STC 236/1991, de 12 de desembre
Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia,
de 20 de setembre de 1985, sobre normes
de construcció, aprovació de tipus, assaigs
i inspecció de cisternes per al transport de
mercaderies perilloses

Pel que fa al règim concessional, aquest
queda definit en l’article 7.2 amb el redactat següent:

requeriment: 7 de febrer de 1986
resolució: STC 203/1991, de 26 de novembre

La inspecció i el control de la instal·lació
poden ser exercits directament pel Departament d’Indústria i Energia o per
mitjà d’entitats concessionàries que
n’assumeixen l’execució, els certificats de
les quals tenen la mateixa validesa que la
dels emesos per l’Administració. Aquestes
inspeccions es poden iniciar d’ofici o a
instància de part, i s’han de notificar als
interessats les resolucions a què donin lloc,
de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora del procediment administratiu.

Reial decret 2140/1985, de 9 d’octubre,
sobre normes per a l’homologació
d’automòbils, remolcs i semiremolcs, així
com de parts i peces d’aquests vehicles
requeriment: 19 de març de 1986
resolució: STC 243/1994, de 21 de juliol
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2.1.4.2 Evolució de les entitats
col·laboradores de l’Administració
en aquest període

d’inspecció tècnica, control i assaig en l’àmbit
de la seguretat, la qualitat i la normativa industrial, en què en el seu article 1 s’estableix
que les funcions d’inspecció poden ser dutes
a terme bé directament pel Departament
d’Indústria i Energia, bé a través de societats
participades o vinculades, bé per les entitats
públiques o privades a les quals s’encomani
aquesta funció; i en l’article 2 es diu que
aquesta encomanda es farà en règim de concessions administratives en les quals es fixaran les condicions tècniques que hauran de
reunir aquestes entitats, o prèvia acreditació.

Per part del Ministeri d’Indústria i Energia
es va tornar a regular el tema de les entitats col·laboradores de l’Administració amb
la publicació del Reial decret 1407, de 13
de novembre de 1987, pel qual es regulen
les entitats d’inspecció i control reglamentari en matèria de seguretat dels productes, equips i instal·lacions industrials, les
anomenades ENICRES, justificant aquesta
nova regulació a l’exposició de motius:
La nova configuració de l’Estat, amb la
conseqüent distribució de funcions entre
l’Administració central de l’Estat i la de les
comunitats autònomes, i l’examen del contingut de les competències assumides per les
diferents comunitats autònomes, aconsellen
modificar el marc en el qual s’ha anat desenvolupant fins ara l’activitat d’aquestes entitats, que han d’ajustar-se al control de l’Estat
quant a l’adaptació de la societat al seu règim
i al control de les comunitats autònomes amb
funcions de seguiment i vigilància de la seva
actuació.

D’acord amb aquest Decret, es va dictar una
ordre, de data 17 de març de 1986, en la qual
es determina que les entitats col·laboradores
i adjudicatàries de la concessió estaran obligades a actuar en l’aplicació de les normes
sobre seguretat industrial dictades tant per
la Generalitat com per l’Estat. A més, cal assenyalar que els requisits exigits en aquesta
ordre autonòmica coincideixen substancialment amb els establerts per la normativa estatal. Finalment, fa poc temps, es va aprovar
la Llei 13/1987, de 9 de juliol, sobre la seguretat de les instal·lacions industrials, una
llei en la qual es defineix l’àmbit d’actuació
de l’Administració autonòmica, es tipifiquen
infraccions i sancions i altres extrems.

Com que a judici de la Generalitat de Catalunya no es respectaven les seves competències executives en matèria de seguretat industrial i, a més, tenia encomanades
aquestes actuacions de control en règim de
concessió, es va fer el corresponent requeriment davant del Tribunal Constitucional
amb data de 16 de març de 1988 amb el
raonament següent:

L’oportunitat d’aquesta Llei autonòmica era
evident, ja que la regulació estatal vigent
procedeix d’una llei obsoleta, de 24 de novembre de 1939. En canvi, la Llei catalana exigeix a aquestes entitats col·laboradores uns
requisits semblants els quals són de general
aplicació a tota la Unió Europea. Doncs bé,
les normes legals i reglamentàries exposades
no han estat objecte d’impugnació alguna per
part del Govern.

En exercici d’aquestes competències estatutàries, plenament transferides, la Generalitat
ha anat establint una normativa pròpia que
regula els sistemes d’inspecció i control en
matèria de seguretat i qualitat industrial. El
Decret 54/1982, de 4 de març, que crea la
xarxa d’estacions de reconeixement de vehicles i, sobretot, el Decret 348/1985, de 13 de
desembre, d’exercici de funcions en matèria

No va ser fins a l’any 1994 que per la Sentència 243 de 21 de juliol es va donar la raó
a la Generalitat declarant que les funcions
d’autorització i inspecció de les entitats
d’inspecció i control reglamentari han de
correspondre a les comunitats autònomes
amb competències estatutàries en matèria
de seguretat industrial, i s’incloïen aquelles
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2.1.4.3 La Llei 21/1992, de 16 de
juliol, d’indústria

entitats que operessin en més d’una comunitat amb l’argument següent:
La primera qüestió que hem de dilucidar és
la de si el fet que una entitat d’inspecció i
control actuï en més d’una comunitat autònoma justifica, per si sol, que l’Estat es reservi
la facultat d’autorització en una matèria en
la qual totes les comunitats autònomes han
assumit les funcions executives. La resposta a
aquest interrogant ha de ser negativa. L’Estat,
en virtut de les competències normatives que
posseeix en aquesta matèria, pot establir els
punts de connexió territorial que estimi oportuns per determinar la comunitat autònoma
a la qual correspon atorgar l’autorització
d’aquestes entitats que pretenen desenvolupar una actuació d’abast superior al territori
d’una comunitat autònoma. El que no permet
aquest abast territorial de les activitats objecte de les diferents competències –fenomen
cada vegada més comú en el món actual– és
desplaçar, sense més, la titularitat de la competència controvertida a l’Estat.

Per què parlem d’aquesta Llei? Doncs bé,
a la seva empara no només es consolida el
que ja va iniciar el Reial decret 2135/1980
de liberalització industrial, marcant en el
seu article segon i entre les seves finalitats la següent: (1) Garantia i protecció de
l’exercici de la llibertat d’empresa industrial. Sinó que també va afegir aquestes finalitats: (3) Seguretat i qualitat industrials
i (4) Responsabilitat industrial.
Ambdues amb clara incidència en el tema
que ens ocupa, dediquen els títols III i V al
seu desenvolupament i amb la particularitat que tot el capítol I del títol III es dicta
a l’empara de l’article 149.1, 1a i 13a de la
Constitució.
Hi ha un canvi substancial pel que fa a la
posada en servei de la indústria tal com
preveia l’Ordre de 19 de desembre que es
basava únicament en la certificació del
tècnic competent per tal de donar lloc a la
posada en servei de la indústria, sense necessitat de la prèvia comprovació administrativa de cada un dels elements establerts
per les normes vigents.

Com a anècdota podem esmentar que diverses ENICRES autoritzades pel Ministeri van presentar a finals de l’any 1988 als
Serveis Territorials d’Indústria i Energia
de la Generalitat de Catalunya una petició
per actuar dins de la comunitat autònoma,
possibilitat que va ser denegada per resolucions de data d’1 i 22 de desembre de
1988. I presentat recurs d’alçada davant de
la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament d’Indústria
i Energia de la Generalitat de Catalunya,
aquest també va ser denegat per resolucions de data de 22 i 29 de març de 1989.
Presentat el corresponent recurs contenciós
administratiu davant del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, aquest també va
emetre sentència denegatòria l’11 de juliol de 1990. I, finalment, presentat recurs
d’apel·lació davant del Tribunal Suprem
aquest, per sentència de 29 d’octubre de
1998, va confirmar les sentències denegatòries.

En l’article 13, dedicat al compliment reglamentari, es regula que:
1. El compliment de les exigències reglamentàries en matèria de seguretat industrial, sense perjudici del control per l’Administració
pública a què es refereix l’article següent,
es provarà per algun dels mitjans següents,
d’acord amb el que estableixin els reglaments
que resultin aplicables:
a) Declaració del titular de les instal·lacions
i, si escau, del fabricador, el seu representant, distribuïdor o importador del producte (el que s’entén per declaració responsable).
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a la finalització del termini de concessió o
autorització o, si aquest no existís, durant
un període de cinc anys a comptar des de
la data de publicació d’aquesta Llei.

b) Certificació o acta d’organisme de control,
instal·lador o conservador autoritzats o tècnic facultatiu competent.
c) Qualsevol altre mitjà de comprovació previst en el dret comunitari i que no es trobi
comprès en els apartats anteriors.

Finalment, i pel que fa als productes industrials, també es va preveure a l’exposició
de motius l’objectiu d’eliminació de barreres tècniques a través de la normalització
i l’harmonització de les reglamentacions i
instruments de control, així com el nou enfocament comunitari basat en la progressiva
substitució de la tradicional homologació
administrativa de productes per la certificació que realitzen empreses i altres entitats,
amb la corresponent supervisió de les seves
actuacions per part dels poders públics, que
no va ser desenvolupat fins al Reial decret
2200, de 28 de desembre de 1995, i pel qual
es va aprovar el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial.

Queda clar que les persones físiques o jurídiques esmentades en l’apartat b) actuen per
compte del titular de l’empresa o instal·lació.
I tot desenvolupant les funcions inspectores i, si escau, sancionadores de
l’Administració, l’article 14 anomenat
“Control administratiu” especifica que:
Les Administracions públiques competents
podran comprovar en qualsevol moment per
si mateixes, comptant amb els mitjans i requisits reglamentàriament exigits, o a través
d’organismes de control, el compliment de
les disposicions i els requisits de seguretat,
d’ofici o a instàncies de part interessada en
casos de risc significatiu per a les persones,
animals, béns o medi ambient.

2.1.4.4 La inspecció tècnica dels
vehicles

En aquest cas, és clar que els organismes de control actuen per compte de
l’Administració i no pas per compte del
titular de l’empresa o instal·lació, subjecte
passiu de la inspecció.

El statu quo que hi ha en el tema de la ITV
es va trencar amb la publicació del Reial
decret llei 7/2000, de 23 de juny, de mesures urgents en el sector de les telecomunicacions, en què de passada es regula en
el seu article setè la prestació dels serveis
d’ITV, i en el seu punt 2 s’especifica:

Es pot dir que amb aquesta Llei, l’Estat dóna
per acabada la seva relació directa amb les
entitats col·laboradores de l’Administració
perquè crea els organismes de control al
servei dels administrats i, en el seu cas, de
l’Administració per mitjà, si s’escau, d’un
contracte efectuat d’acord amb la Llei de
contractes del sector públic.

Excepte en el cas en què l’execució es dugui
a terme directament per les comunitats autònomes o Administració competent, serà requisit imprescindible per accedir a l’activitat
d’inspecció de vehicles l’obtenció prèvia
d’una autorització l’atorgament de la qual
correspondrà a les comunitats autònomes o
Administració competent.

Cal esmentar que mitjançant la seva Disposició transitòria primera es va regular que
les entitats concessionàries o reconegudes
per a la inspecció d’instal·lacions industrials, existents a l’entrada en vigor de la
Llei, només podrien continuar actuant fins

L’autorització haurà d’atorgar-se sempre que
el titular acrediti que la instal·lació en la
qual projecta realitzar els serveis d’inspecció
compleix els requisits tècnics que a aquest
efecte es determinin reglamentàriament en
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el termini de quatre mesos des de l’entrada
en vigor del present Reial decret llei. (Cosa
que no es va fer fins a la publicació del Reial
decret 833, de 27 de juny de 2003.)

nitats autònomes amb competència exclusiva
en matèria d’indústria puguin dictar disposicions complementàries de les de l’Estat, sempre que no violin els mandats o impedeixin
aconseguir les finalitats perseguides per la
legislació estatal.

És a dir, es liberalitzava el servei de les ITV.
I a la seva disposició transitòria es regulava
la situació de les estacions existents:

Cal esmentar que un dels arguments que
fa servir el Tribunal Constitucional és que
no sembla apropiat que les comunitats autònomes estiguin obligades a atorgar la
corresponent autorització administrativa
sense poder tenir en compte altres factors
que considerin rellevants, com ara la distribució territorial de les instal·lacions de
la ITV o la forma i condicions de prestació
del servei, que no estan directament relacionats amb la seguretat vial.

Les concessions atorgades conforme al Reial
decret 1987/1985, de 24 de setembre, i les
autoritzacions concedides conforme al Reial
decret 3273/1981, de 30 d’octubre, subsistents en el moment de l’entrada en vigor del
present Reial decret llei, continuaran habilitant els seus titulars a realitzar els serveis
d’inspecció de vehicles sense que sigui preceptiva en aquests casos l’autorització prèvia
a la qual fa referència l’article setè del present
Reial decret llei. No obstant això, en tots dos
casos, les estacions estaran obligades a complir els requisits tècnics exigibles amb caràcter general a tot tipus d’instal·lacions sent-los
aplicable el règim sancionador previst en
aquest precepte.

2.2 La reglamentació a la Unió
Europea
2.2.1 Objectius i tipus de normes
reglamentàries de la Unió
Europea

La Generalitat de Catalunya (juntament
amb el Principat d’Astúries, la Comunitat
Autònoma d’Aragó i de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa) va interposar el
corresponent recurs d’inconstitucionalitat
en data de 21 de setembre de 2000, que
no es va resoldre fins al 15 de desembre
de 2005 amb l’emissió de la Sentència
332/2005, publicada al BOE del 16 de gener de 2006, en què declarava:

Les regulacions normatives que emet la
Unió Europea, ja sigui mitjançant el Parlament, el Consell o la Comissió, tenen per
objectiu garantir les quatre llibertats fonamentals del Tractat de la Unió; és a dir, la
lliure circulació de mercaderies dins del
mercat interior, la lliure circulació dels treballadors, la lliure circulació dels serveis i
la lliure circulació dels capitals.

a) Que l’article 7.2 del Reial decret llei vulnera les competències autonòmiques en matèria d’indústria en imposar l’autorització administrativa com a títol habilitant perquè els
particulars puguin participar en la prestació
del servei d’ITV.

Tot i que els tractats de la Unió preveuen el
principi de reconeixement mutu per tal de
garantir la lliure circulació de mercaderies
i serveis sense que sigui necessari harmonitzar les legislacions nacionals dels Estats
membres, és a dir, que la venda d’un producte legalment fabricat en un Estat membre no pot estar prohibida en un altre Estat
membre encara que les condicions tècniques o qualitatives difereixin de les impo-

b) Que la remissió reglamentària continguda en l’última frase de l’article 7.2 en relació
amb la determinació dels requisits tècnics
que han de complir les instal·lacions d’ITV ha
d’entendre’s dirigida a l’Administració General de l’Estat, sense perjudici que les comu-
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2.2.2 Justificació del compliment
normatiu

sades als propis productes, a la pràctica es
va veure que era millor disposar d’una normativa comuna que servís com a garantia
per a la lliure circulació de les mercaderies
o productes.

El desenvolupament de la seguretat industrial amb relació als productes està relacionat directament amb la lliure circulació de
mercaderies i potenciat bàsicament a partir
de l’any 1985 amb l’establiment del marc
comú com a instrument per a futures normatives sectorials dirigides a l’aproximació
de les legislacions, és a dir, la seva harmonització.

En funció del grau d’immediatesa en
l’aplicació de la norma, aquesta pot adoptar
diverses formes que analitzem tot seguit.
Inicialment, el mecanisme adoptat van
ser les directives adreçades a un tema en
concret, que marquen uns objectius que
cal assolir juntament amb uns requisits
harmonitzats i que els Estats membres estan obligats a transposar-les al dret intern
o nacional dins del termini fixat per a la
seva aplicació, amb plena llibertat quant a
l’elecció de la forma i dels mitjans. És a dir,
estem davant d’una norma que a més de
comunitària és interna i pròpia dels ordenaments jurídics nacionals.

Aquest nou sistema es basa en el nou enfocament segons el qual la legislació es
limita a establir uns requisits bàsics i a
recórrer a normes harmonitzades. En conseqüència, i quan sigui possible, els futurs
actes legislatius sectorials hauran de definir uns requisits bàsics per a la comercialització dels productes i permetre que, en cas
necessari i per determinades legislacions
específiques, es puguin utilitzar altres solucions.

Una altra forma que ens trobem és la decisió, una norma de dret comunitari que va
adreçada a destinataris en concret, vinculant-los en tots els seus elements de manera directa i immediata, i en aquest cas
no necessita transposició al dret intern dels
Estats. El seu efecte és vàlid des de la seva
publicació en el Diari Oficial de la Unió
Europea; o bé quan va adreçada a un ens
en particular, resulta obligatòria des de la
notificació a aquest.

Els principis fonamentals d’aquesta nova
aproximació en matèria d’harmonització i
de normalització es resumeixen en:
p L’harmonització legislativa es limita a
unes exigències essencials de seguretat
(o altres exigències d’interès col·lectiu)
a les quals han d’ajustar-se els productes comercialitzats i que, per això, es
beneficien de la lliure circulació a la
Unió Europea.

Finalment, hi ha els reglaments, que també
és una norma jurídica de dret comunitari
adreçada a un objectiu en concret a complir d’abast general, però d’eficàcia directa.
Això implica que és directament aplicable
a tots els Estats de la Unió per qualsevol
autoritat o particular, ja que no cal la seva
transposició al dret intern o nacional per
completar la seva eficàcia plena. Així mateix, pot ser invocada la tutela jurisdiccional davant dels tribunals nacionals o comunitaris pels particulars.

p L’elaboració d’especificacions tècniques
de fabricació es confia als òrgans competents en matèria de normalització
industrial, que exerceixen aquesta tasca
tenint en compte l’estat de la tecnologia. No obstant això, aquestes especificacions tècniques no tenen cap caràcter
obligatori i conserven la seva condició
de normes voluntàries.
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Les autoritats
públiques han de
vetllar per la protecció
de la seguretat al seu
territori.

ganismes tècnicament competents triats
amb la finalitat d’aplicar els mòduls i que
compleixin els requisits de les directives sotmesos a la seva jurisdicció.
A la base de dades NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations,
http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/nando/) es poden trobar els
organismes notificats europeus i dels tercers països encarregats d’aplicar els procediments d’avaluació de la conformitat establerts en les directives de nou enfocament.

p Les administracions han d’atribuir als
productes fabricats de conformitat amb
les normes harmonitzades una presumpció de conformitat amb les exigències
essencials que estableixi la directiva. En
els casos en què el productor no s’atingui
a aquestes normes, li incumbirà la càrrega de la conformitat dels seus productes
amb les exigències essencials.

2.3 La transposició a la normativa
estatal
2.3.1

Evidentment perquè aquest sistema pugui funcionar, han de complir-se dues
condicions. D’una banda, les normes han
d’assegurar una garantia de qualitat del
producte. D’altra banda, les autoritats públiques han de vetllar per la protecció de la
seguretat (o de les altres exigències plantejades) al seu territori. Aquesta és una
condició necessària per crear la confiança
recíproca entre Estats membres i això significa que s’han d’implantar sistemes eficaços
de vigilància del mercat.

Introducció

L’entrada d’Espanya a la Unió Europea no
va comportar, inicialment, cap millora en
les relacions competencials de la Generalitat amb l’Estat, sinó més aviat al contrari, ja que amb motiu de la transposició de
les directives i reglaments comunitaris es
va intentar reconduir una altra vegada la
seva execució envers l’Administració central en detriment de les competències de
les comunitats autònomes com analitzem
a continuació.
A tall d’exemple, esmentarem dos casos
ocorreguts l’any 1988 i que no es van resoldre pel Tribunal Constitucional fins a l’any
1994.

Finalment, i per tal de garantir un procediment uniforme per a l’avaluació de la conformitat, el Consell va emetre la Decisió
de 13 de desembre de 1990 en què es van
establir uns mòduls amb els procediments
aplicables, tant a la fase de disseny com de
fabricació en funció del tipus de producte,
per tal de garantir als poders públics l’alt
nivell de seguretat que desitgin per a un
determinat producte o un sector de productes.

En primer lloc, podem comentar el Reial decret 105/1988, de 12 de febrer, pel qual es
complementen, modifiquen i actualitzen determinats preceptes del Reglament general
de les actuacions del Ministeri d’Indústria
i Energia, en el camp de la normalització
i homologació, aprovat per Reial decret
2584/1981, de 18 de setembre, en què es
dóna un nou redactat a l’article 4.1.4:

Els Estats membres hauran de notificar,
sota la seva responsabilitat, aquells or-
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I pel que fa a les competències executives:

Els productes procedents dels Estats membres de la CEE que compleixin les normes
nacionals de seguretat que els concerneixen, o d’altres països amb els quals
existeix un acord en aquest sentit, i sempre que aquestes suposin un nivell de seguretat pública o de protecció de la salut i
vida de les persones o animals reconegut
equivalent al que posseeixen les corresponents regles tècniques espanyoles, es considerarà que compleixen la reglamentació
que li és exigible, si vénen acompanyats,
en el moment de la seva primera comercialització al mercat espanyol, d’un certificat emès per la Direcció General competent del Ministeri d’Indústria i Energia en
el qual es reconegui el compliment del que
s’ha exposat anteriorment.

En suma, doncs, cal concloure que correspon
a l’Estat determinar l’equivalència quant a
la seguretat i la consegüent eficàcia de les
normes estrangeres. No obstant això, aquesta activitat no pot dur-la a terme mitjançant
certificacions cas a cas com les previstes en
l’apartat 4.1.4 modificat pel Reial decret
105/1988, ja que suposen una invasió de les
competències executives que en aquesta matèria té encomanada la comunitat autònoma
que planteja el present conflicte.

En segon lloc, tenim el Reial decret 494
de 20 de maig de 1988, que aprova el Reglament d’aparells que utilitzen gas com a
combustible i en què en el seu article 16
es tornava a reproduir la mateixa redacció
de l’article 4.1.4 quant a l’equivalència de
normes reproduït abans i ja resolt en favor
de les comunitats autònomes amb competència exclusiva en la matèria d’indústria.

Per part de la Generalitat de Catalunya es
va interposar recurs en data de 23 de juny
de 1988, que va ser resolt favorablement
pel Tribunal Constitucional amb la Sentència 313/1994, de 24 de novembre, tot
adduint el següent.

Veiem, ara, els aspectes executius d’aquest
Reglament. Tenim la petició d’homologació
(article 4); les autoritzacions de modificacions a tipus homologats (article 9); el seguiment de la producció per comprovar que
els productes fabricats continuen complint
les condicions sota les quals van ser homologats els respectius tipus, atribuint les funcions de verificació a la Comissió de Vigilància i Certificació del Ministeri (article 10),
l’acreditació de laboratoris i l’actuació de les
entitats d’inspecció i control reglamentaris
com aquelles entitats regulades pel Reial decret 1407/1987, de 13 de novembre (article
17.1). Tots aquests aspectes es refereixen al
Reglament general de les actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia en el camp de
la normalització i homologació, aprovat pel
Reial decret 2584/1981, de 18 de setembre.

Pel que fa a la possible col·lisió amb el
tema de comerç exterior:
D’altra banda, respecte als productes
procedents de la CEE, s’ha destacat en
la jurisprudència constitucional la necessitat d’aplicar amb summa cautela el
títol de comerç exterior a les relacions
comercials entre els Estats que formen
la Comunitat, ja que, com s’insisteix en
diverses sentències recents, una aplicació extensiva d’aquest títol competencial
acabaria per buidar de contingut la premissa, consolidada en la doctrina constitucional, conforme a la qual l’ingrés
d’Espanya a la CEE i la consegüent transposició de les normes de dret comunitari derivat no altera les regles constitucionals de distribució de competències,
“ja que seria molt difícil trobar normes
comunitàries que no tinguessin incidència en el comerç exterior, si aquest
s’identifica, sense més matisació, amb
comerç intracomunitari”.

I tal com preveu l’esmentat Reglament,
l’òrgan competent per a tots aquests aspectes executius és la Direcció General del
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petències executives de les comunitats
autònomes s’estan respectant per part de
l’Administració de l’Estat.

Ministeri d’Indústria i Energia que correspongui en raó del tipus de producte.
Finalment, el Tribunal Constitucional va
concloure a la Sentència 313/1994, de 24
de novembre, que corresponia a la Comunitat Autònoma del País Basc la titularitat
de les competències executives previstes en
el primer incís de l’article 4, en l’article 9,
en l’últim incís de l’article 10 i en l’article
17.1 del Reial decret 494/1988, de 20 de
maig, que aprova el Reglament d’aparells
que utilitzen gas com a combustible.

3

Situació actual

Per tal de veure la complexitat de la reglamentació que existeix en els diferents
camps que comprèn la seguretat industrial,
també és necessari fer un resum normatiu
de la situació actual i de quina manera són
objectes de regulació i control.

2.3.2 Actuacions de
l’Administració de l’Estat pel que
fa a la transposició

3.1 Incís respecte al Registre
Industrial
Ja hem comentat al principi d’aquesta
comunicació que l’origen del control de
l’activitat industrial l’any 1902 va estar
encaminada a ajudar en les funcions de la
informació i l’estadística i a ser utilitzada,
així mateix, per redactar la primera monografia industrial tècnica d’Espanya. Aquest
doble objectiu es va traduir l’any 1924 en
la creació del Registre del Cens i Inspecció
Industrial.

Normalment, el punt més controvertit en
la transposició d’una directiva és el que es
refereix a l’actuació quant al nomenament
dels organismes encarregats d’efectuar els
procediments de certificació previstos per a
cada aparell o producte, necessaris per tal
que el fabricant pugui estendre la declaració de conformitat i procedir al marcatge
CE, ja que aquesta actuació recau dins de
les competències executives de les comunitats autònomes.

En el transcurs del temps, aquest Registre
esdevingué una eina bàsica per conèixer la
indústria i la seva implantació arreu del territori. Constituïa una font d’informació important, directa i de primera mà per conèixer
la realitat dels sectors industrials a Catalunya, des del punt de vista tècnic, econòmic i
de la seguretat de les instal·lacions.

El Ministeri d’Indústria i Energia, un cop
rebuda la còpia de l’autorització concedida als organismes de control que hagin sol·licitat ser notificats, en què s’han
d’indicar expressament les tasques per les
quals hagin estat designats, resta obligat
a la seva difusió i eventual comunicació a
les restants administracions competents,
així com a la Comissió Europea i als altres
Estats membres, prèvia assignació dels corresponents nombres d’identificació per
part de la Comissió Europea.

Aquest Registre ha estat fins ara un element
clau per poder fer les anàlisis i la prevenció
dels riscos integrals, que afectaven la seguretat de les activitats industrials, que el
feien únic, atès que integrava en un mateix
cens tota la informació necessària que permetia conèixer la situació de la seguretat
industrial. Hi apareixien inscrites totes les

A hores d’ara podem dir que aquest tema
ha entrat en un statu quo en què les com-
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El REIC permetia tenir
una visió integral de la
legislació que afectava
l’establiment industrial.

instal·lacions industrials que podien afectar la seguretat de les activitats.
El Registre d’Establiments Industrials de
Catalunya (en endavant REIC), creat pel
Decret 324 d’1 d’octubre de 1996, va ser
derogat per la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic
per agilitar l’activitat administrativa. Hem
de tenir present que aquesta Llei va aplicar fórmules contingudes a l’anomenada
Directiva de serveis a àmbits no expressament inclosos en l’esmentada Directiva i
aquest cas és un clar exemple que, de vegades, som més papistes que el Sant Pare.

Hi havia registrades totes les instal·lacions
sotmeses a reglamentacions de seguretat,
totes les matèries primeres emprades en els
processos productius, els tipus d’energia
utilitzada, els productes acabats, els elements productius...
Hi havia també perfectament identificades
les indústries que per exercir la seva activitat han de complir una legislació específica
de seguretat i, a més, unes condicions tècniques. Es tractava dels tallers de reparació
de vehicles automòbils, les benzineres, la
distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers mitjançant subministraments directes, forns de pa, activitats
mineres, autogeneradors i petites centrals
hidroelèctriques, la producció i el transport
d’energia, les empreses subministradores
d’aigua per al consum públic, la construcció d’estructures metàl·liques, la fabricació
de sistemes de forjats i estructures per a
pisos i cobertes, la fabricació de formigons
preparats, l’encunyació de plaques de matrícula, els tallers de joieria, esterificació
d’olis i greixos, les estacions d’inspecció
tècnica de vehicles, les entitats d’inspecció
i control, els tallers de reparació i muntatge de tacògrafs, els fabricants de tacògrafs,
els fabricants de taxímetres, i les empreses
instal·ladores i mantenidores. També hi
havia informació relativa a les patents, les
certificacions de perfeccionament actiu i
les certificacions d’inversions.

Això va suposar la pèrdua d’una important quantitat d’informació, que serà molt
difícil de recuperar i que des del punt de
vista de la seguretat industrial era bàsica
i fonamental. Aquesta informació era molt
útil perquè permetia obtenir informació no
només de tot el conjunt del territori, sinó
també per comarques, municipis, polígons
industrials i zones industrials. Era un referent per a altres administracions, jutjats,
universitats, empreses, particulars, assessories..., que en consultaven el contingut
amb molta freqüència.
Aquest Registre permetia identificar la legislació relacionada amb la seguretat industrial que podia afectar un establiment
industrial, la qual cosa possibilitava fer
actuacions de control i el seguiment d’un
determinat camp reglamentari (equips a
pressió, emmagatzematge de productes
químics, accidents greus, baixa tensió, alta
tensió, combustibles, etc.) o de productes.
El REIC permetia tenir una visió integral
de la legislació que afectava l’establiment
industrial, tant des del punt de vista de les
instal·lacions com de l’activitat industrial,
que és bàsica per a la seguretat industrial.

Evidentment, la informació que contenia el
REIC era molt important i útil, perquè eren
unes dades de qualitat, que no es trobaven
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nir una visió supramunicipal dels polígons.
Igualment, permetia la localització dels establiments industrials a les diferents entitats que ho poguessin necessitar: bombers,
mossos d’esquadra, policia, inspectors de
seguretat, inspectors de treball, etc., en cas
d’accident, incendi o altres incidències. I
permetia saber la situació dels serveis de
què disposava el polígon: aigua, gas, electricitat, transport, telecomunicacions, accessos, etc.

totalment en cap altre registre. És més,
aquesta informació alimentava una web
que permetia:
p Oferir informació als ciutadans.
p Fer publicacions (mapes industrials,
anuaris d’activitats industrials, publicacions de recerca de les universitats, etc.).
p Subministrar informació al món empresarial i industrial (directori de webs que
permetia contactar amb empreses, cercar clients i proveïdors, localitzar rutes
d’accés a les empreses, etc.).

A més, integrava i subministrava la informació que rebia de les entitats que formaven el sistema d’informació de polígons
industrials, constituït per la Secretaria
d’Indústria i Empresa, l’Institut Català de
Cartografia, l’Agència Catalana de l’Aigua,
l’Agència Catalana de Residus, la Secretaria de Planificació Territorial, la Diputació
de Barcelona, l’Institut d’Estudis Regionals
i Metropolitans, el Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana de Barcelona i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació.

p Obtenir informació estratègica de les
activitats industrials (origen de les inversions, creixement industrial, indicadors dimensionals com el nombre de
treballadors, potències, superfícies dels
solars i construïdes, etc.).
Era una font d’informació per a diferents
unitats administratives com Medi Ambient,
Treball, Comerç, Turisme, Governació,
Agricultura, Universitats (font d’informació
per fer estudis), Jutjats, etc.

3.2 Camps analitzats
Hem analitzat la legislació comunitària,
estatal i autonòmica que s’aplica a Catalunya, en diferents camps reglamentaris de
la seguretat industrial (vegeu les taules de
l’apartat següent).

Era l’eina per la qual es coordinava el sistema de gestió de la informació dels polígons industrials, i permetia mantenir-lo
actualitzat donant suport en les tasques de
gestió i planificació territorial. Això era útil
per tal de conèixer la ubicació i les característiques de les zones industrials, determinar el desenvolupament industrial del
territori i realitzar actuacions concretes en
cas necessari, definir les politiques industrials, promoure la col·laboració entre les
empreses d’R+D+I, integrar la informació
dels polígons industrials en un únic lloc i
mantenir-la actualitzada.

No hem analitzat en aquest informe la
legislació d’altres camps reglamentaris
susceptibles d’anàlisi, com són la seguretat de les instal·lacions d’energies renovables (energia eòlica, energia solar
tèrmica i solar fotovoltaica o la producció en règim especial –cogeneració–), de
protecció contra incendis (ja hi ha un capítol específic que hi fa referència), interiors d’aigua i de sanejament, radioactives (centrals i instal·lacions nuclears de
1a categoria, instal·lacions radioactives

El REIC permetia l’accés de la informació a
les entitats, ciutadans, etc., i permetia te-
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de 2a i 3a categoria i instal·lacions de
radiologia per a ús mèdic) o de telecomunicacions.

El resum normatiu de les disposicions que
s’apliquen a Catalunya per a cada camp reglamentari l’hem agrupat, segons el camp
que es tracti, en legislació comunitària, estatal o autonòmica.

Tampoc hem tractat la seguretat dels productes (marcatge CE, productes homologats, seguretat general dels productes), metalls preciosos, metrologia, energia o mines.

En les taules següents trobareu la normativa resumida de cada camp que fa referència a la seguretat industrial.

3.3 Resum normatiu
La reglamentació aplicable a cada
instal·lació estarà en funció del risc potencial de cada una, del lloc on està emplaçada i de l’ús a què es destina: industrial, comercial o residencial.

Taula 1. Normativa resum en el camp dels accidents greus.

Legislació comunitària
Directiva 96/82/CE del Consell 09-121996, relativa al control de los riscos inherents als accidents greus en els que intervenen substancies perilloses (SEVESO II),
transposada per Real Decret 1254/1999
i Real Decreto 119/2005. Modificada per
Directiva 96/82/CE, Directiva 2003/105/
CE, Reglamento CE 1137/2008 i Directiva
2012/18/EU.

Decisió 98/433/CE de 26-06-1998 sobre
criteris harmonitzats per la concessió de
exempcions d’acord amb l’article 9 de la
Directiva 96/82/CE relativa al control de
los riscos inherents als accidents greus en
els que intervinguin substancies perilloses
(SEVESO II), transposada per Real Decret
1254/1999 i Real Decreto 119/2005.

Decisió 98/685/CE de 23-03-1998,
relativa a la celebració del Conveni sobre
els Efectes Transfronterés dels Accidents
Industrials.

Decisió 1999/314/CE de 09-04-1999 en
relació amb el qüestionari relatiu a la
Directiva 96/82/CE relativa al control de
riscos inherents als accidentes greus en
els que intervenen substancies perilloses
(SEVESO II).

Decisió 2002/605/CE, de 17-07-2002,
sobre el qüestionari de la Directiva 96/82/
CE relativa al control dels riscos inherents
als accidents greus en els que intervenen
substancies perilloses (SEVESO II).

Directiva 2003/105/CE, de 16-12-2003,
per la que es modifica la Directiva 96/82/
CE relativa al control dels riscos inherents
als accidents greus en els que intervenen
substancies perilloses (SEVESO II). Transposada per l’Ordre PRE/252/2006.
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Legislació comunitària
Decisió 2009/10/CE de la Comissió, de
02-12-2008, por la que s’estableix, conforme a lo disposat a la Directiva 96/82/
CE del Consell relativa al control dels
riscos inherents als accidents greus en els
que intervenen substancies perilloses, el
formulari de declaració de accident greu.

Directiva 2012/18/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 04-07-2012,
relativa al control de los riscos inherents
als accidents greus en els que intervenen substancies perilloses i per la que es
modifica i ulteriorment deroga la Directiva 96/82/CE. Transposada per: l’Ordre
PRE/1206/2014.

Directiva 2013/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 12-06-2013, sobre
la seguretat de las operacions relatives al
petroli i al gas mar endins, i que modifica
la Directiva 2004/35/CE. Transposada per
Llei 11/2014.

Legislació estatal
Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol,
pel qual s’aproven mesures de control dels
riscos inherents als accidents greus en els
que intervinguin substancies perilloses.
Transposa la Directiva 96/82/CE i la Decisió 98/433/CE.

Reial Decret 1196/2003 de 19-09-2003,
pel que se aprova la Directriu bàsica de
protecció civil pel control i planificació
davant el risc d’accidents en els que intervenen substancies perilloses.

Reial Decret 119/2005 de 04-02-2005 pel Reial Decret 948/2005, de 29 de juliol, pel
que es modifica el Real Decret 1254/1999 qual es modifica Real Decret 1254/1999.
de 16-07-1999 pel que se aproven mesures
de control de los riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substancies perilloses. Transposa la Directiva
96/82/CE i la Decisió 98/433/CE.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.
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Legislació autonòmica
Ordre 21-11-1989, sobre comunicació
d’accidents en instal·lacions industrials.

Circular 10/90 DGSI Informe comunicació
d’accidents en instal·lacions industrials.

Instrucció 12/94 DGSI Modificació de la
Circular 10/90 DGSI. Informe comunicació d’accidents en instal·lacions industrials.

Decret 374/1996, de 02.12.1996, de regulació dels bombers d’empresa.

Decret 174/2001, de 26.06.2001 pel qual
es regula l’aplicació a Catalunya del Reial
Decret 1254/1999 de 16-07-1999, de
mesures de control de riscs inherents als
accidents greus en els que intervinguin
substàncies perilloses.

Instrucció 2/2002 DGCSI per la qual
es dicten criteris de definició de “canvi
substancial” en matèria d’accidents greus,
per a l’aplicació de la Llei 3/1998, de la
intervenció integral de l’administració
ambiental. Modificada per la Instrucció
9/2005 DGEMSI

Instrucció 6/2003 DGCSI Revisió del
protocol EIC 10/2001 sobre dictamen de
seguretat relatiu a les activitats industrials
afectades pel Reial Decret 1254/1999,
de 16-07-1999, pel qual s’aproven les
mesures de control dels riscos inherents
als accidents greus en els que intervinguin
substàncies perilloses i el Decret 174/2001
pel qual es regula l’aplicació a Catalunya
del Reial Decret 1254/1999.

Instrucció 5/2004 DGEMSI sobre presentació del pla d’autoprotecció (o pla
d’emergència interior) pels establiments
existents afectats per la legislació vigent
en matèria d’accidents greus d’acord amb
la nova directriu bàsica (RD 1196/2003).

Instrucció 13/2004 DGEMSI per la qual
es dicten criteris d’actuació pel que fa a
l’aplicació de “l’efecte dòmino” previst al
Reial Decret 1254/1999 als establiments
AG existents.

Instrucció 9/2005 DGEMSI modificació
de la Instrucció 2/2002 DGCSI per la qual
es dicten criteris de definició de “canvi
substancial” en matèria d’accidents greus,
per a l’aplicació de la llei 3/1998, de la
intervenció integral de l’administració ambiental. Modifica la Instrucció 2/2002.

Instrucció 4/2006 SDI Actuacions a
realitzar pel Departament de Treball i
Indústria en la tramitació de l’adequació
de l’autorització ambiental i revisions
periòdiques d’aquesta en el marc de la
llei 3/1998 de 27-02-1998 d’Intervenció
Ambiental de l’Administració Ambiental i
posteriors modificacions pels establiments
afectats per la legislació d’accidents greus
vigent. (Anul·la la Instrucció 6/2002).

Instrucció 11/2010 SIE criteris per
l’elaboració i l’avaluació del informe de
seguretat a presentar pels establiments
afectats en nivell alt per la legislació vigent en matèria d’accidents greus.
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Legislació autonòmica
Instrucció 7/2007 SIE, de tramesa de la
documentació d’accidents greus al Departament de Medi Ambient i Habitatge (modifica les instruccions 12/2001 y 9/2005).

Instrucció 8/2007 SIE, creixements urbans
als voltants d’establiments afectats per la
legislació d’accidents greus existents (criteris per a l’elaboració del informe previst
a l’article 83.5 del DL 1/2005, de 26-072005, pel que s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme de Catalunya).DOGC.

Instrucció 9/2007 SIE de criteris per a
l’elaboració del informe o decisió vinculant previstos als articles 7 i 10 del
Decret 174/2001 per la sol·licitud de
l’autorització ambiental per establiments
afectats per la legislació vigent en matèria
d’accidents greus nous o canvis substancials en els existents.

Instrucció 11/2008 SIE, de modificació
de la Instrucció 6/2003 de revisió del
protocol EIC 10/2001 sobre dictamen de
seguretat relatiu a les activitats industrials
afectades per Reial Decret 1254/1999 de
16 de juliol per qual s’aproven les mesures
de control dels riscos d’accidents en els
que intervinguin substàncies perilloses
i el decret 174/2001 per qual es regula
l’aplicació a Catalunya del Reial Decret
1254/1999. Modifica la Instrucció 6/2003
DGCSI.

Instrucció 14/2008 SIE. Criteris per la
realització de les anàlisis quantitatives de
risc a Catalunya (purple book i criteris
complementaris).DOGC.

Instrucció 7/2009 SIE requeriment de les
anàlisis quantitatives de risc als establiments afectats per la legislació d’accidents
greus a Catalunya.

☛ Taula 1. Normativa resum en el camp dels accidents greus.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’InfoCentre.

Taula 2. Normativa resum en el camp dels equips a pressió

Legislació comunitària
Directiva 97/237CE, sobre equips a pressió Directiva 2009/105/CE, sobre recipients a
(RD 769/1999).
pressió simples, que modifica la Directiva
99/36/CE (RD 1495/1991).
Directiva 2010/35/UE, sobre equips a
pressió transportables (RD 1388/2011),
que modifica la directiva 99/36/CE (RD
222/2001).

Directiva 08/47/CE,Sobre generadors de
aerosols (RD 1381 /2009).

Aquestes directives regulen el disseny, fabricació i avaluació de la conformitat dels
equips a pressió.

Directiva 2006/123/CE, directiva de
serveis.
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Legislació estatal
RD 769/1999, sobre equips a pressió.

RD 1495/1991. equips a pressió simples.

RD 222/2001, sobre equips a pressió
transportables.

RD 1381 /2009, sobre generadors de
aerosols.

RD 2060/2008, reglament d’equips a
pressió: Regula la instal·lació, posada en
servei, reparació, modificació i inspecció
periòdica.

RD 560/2010, de modificació de diversos
reglaments de seguretat industrial, entre
ells el reglament d’equips a pressió.

RD 138/2011, Reglament de seguretat de
instal·lacions frigorífiques.

RD 1388/2011, sobre equips a pressió
transportables.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per a facilitar
l’activitat econòmica.

El Decret 30/2010, de 2 de març pel qual
s’aprova el Reglament de desplegament de
la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat Industrial.

Ordre IUE 470/2009, de 30 d’octubre,
que regula la aplicació del reglament
d’equips a pressió a Catalunya. Modificada
per la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la
seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Instrucció 12/2009 del SIE, models
d’impresos.

Instrucció 3/2010 del SIE, protocol
d’actuació de les Entitats d’Inspecció i
Control.
☛ Taula 2. Normativa resum en el camp dels equips a pressió.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’InfoCentre.

113

Enginyeria i seguretat a la Catalunya del futur.
Riscos i oportunitats d’un nou Estat

Taula 3. Normativa resum en el camp dels aparells elevadors.
DISPOSICIONS BÀSIQUES

Legislació comunitària
Directiva del Consell de les Comunitats
Europees 84/588CEE, sobre aparells elevadors i de maneig mecànic (Real Decret
474/1988).

Directiva 95/16/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 1995,
sobre l’aproximació de les legislacions dels
Estats Membres relatives als ascensors (RD
1314/1997).

Directiva del Parlament Europeu i del
Consell 95/16CE, sobre ascensors (RD
1314/1997, Resolució de 05.07.1999 de
la DGIT, Resolució de 10.12.2004 de la
DGDI, RD 57/2005).

Legislació estatal
Real Decret 2291/1985 de 8 de novembre
de 1985 pel que se aprova el Reglament
de Aparells d’Elevació i Manutenció dels
mateixos.

Real Decret 474/1988 de 30 de març, pel
que se dicten las disposicions d’aplicació
de la Directiva del Consell de las Comunitats Europees 84/528/CEE sobre aparells
elevadors y de maneig mecànic.

Real Decret 560/2010, de 7 de maig 2010, Resolució de 9 de desembre de1980.
pel que es modifiquen diverses normes
reglamentaries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Lle 17/2009,
de 23 de novembre de 2009, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i al seu
exercici, i a la Llei 25/2009, de 22de desembre de 2009, de modificació de diverses
lleis per la seva adaptació a la Llei sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici.
Ordre 10 de desembre de 1980. Real
Decret 88/2013, de 08 de febrer 2013,
per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementaria AEM 1 «Ascensors»
del Reglamento de aparells de elevació
i manutenció, aprovat por Real Decret
2291/1985, de 8 de novembre 1985.
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DISPOSICIONS BÀSIQUES

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Ordre 30 de desembre de 1986, per la
qual es regula l’aplicació de Reglament
d’Aparells d’Elevació i Manteniment, aprovat pel Reial Decret 2291/1985.

Ordre 14 de maig de1987, per la qual
es modifica l’Ordre 30 de desembre de
1986, que regula l’aplicació del Reglament
d’Aparells Elevadors i de Manutenció,
i es rectifiquen certs errors i omissions
advertits.

Instrucció 6/06 de la Secretaria d’Indústria
per la qual es regula la instal·lació i
conservació de plataformes elevadores
verticals (PEV) per a ús de persones amb
mobilitat reduïda (PMR).

Circular 2/90 DGSI resolució aprovant
la instrucció per la qual es defineix el
concepte d’ascensors instal·lats en edificis
i llocs de pública concurrència.

Instrucció 8/05 DGEMSI per la qual
s’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves
instal·lacions d’ascensors en edificis
existents sense espai lliure de seguretat o
refugi en els extrems del recorregut.

Decret 321/2011, de 19-04-2011, pel
qual es deroguen diverses disposicions
reglamentàries referides a les matèries de
competència del Departament d’Empresa i
Ocupació.

Ordre EMO/254/2013, de 10 d’octubre
de 2013, per la qual es regula l’aplicació
a Catalunya del Real Decret 88/2013, de
08 de febrer de 2013, pel qual s’aprova la
Instrucció tècnica complementària AEM
1 “Ascensors” del Reglament d’aparells
d’elevació i manutenció, aprovat pel Real
Decret 2291/1985, de 8 de novembre de
1985.
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ASCENSORS AMB MARCATGE CE

Legislació estatal
Real Decret 1314/1997 d’1 d’agost, de
disposicions d’aplicació de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE
sobre ascensors.

Legislació autonòmica
Ordre del DICT de 31 de maig de 1999,
per la qual es regula l’aplicació del Real
Decret 1314//1997, d’1 d’agost, de disposicions d’aplicació de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 95/16/
CE sobre ascensors. Modificada per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Protocol: Instrucció 06/1999.

Protocol: Instrucció 06/1999.
ASCENSORS SENSE MARCATGE CE

Legislació estatal
Real Decret 1314/1997 d’1 d’agost, de
Ascensors instal·lats abans de l’1 de juliol
disposicions d’aplicació de la Directiva del de 1999.
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE
sobre ascensors.
Real Decret 2291/1985 de 8 de novembre.
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció.

Legislació autonòmica
Ordre DIE de 30.de desembre de 1986, per Instrucció Tècnica Complementaria ITCla qual es regula l’aplicació del Reglament MIE-AEM 01.
d’Aparells d’Elevació i Manutenció, aprovat pel Real Decret 2291/1985. Modificada per la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de
la seguretat industrial dels establiments,
les instal·lacions i els productes.
Protocol: Instrucció 05/2003.

Protocol de 31.01.1987.
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GRUES TORRE

Legislació estatal
Real Decret 2291/1985 de 8 de novembre.
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció.

Real Decret 836/2003 de 27 de juny, que
aprova la Instrucció Tècnica Complementaria ITC-MIE-AEM-02.

Real Decret 560/2010, de 7 de maig
de2010, per el qual se modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de
seguretat industrial para adequar-les a la
Llei17/2009, de 23 de novembre de 2009,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis par la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Ordre DIE de 30.de desembre de 1986,
modificada per l’Ordre del Departament
d’Indústria i Energia de 4 de setembre de
1989.

Protocol: Instrucció 07/2003.

Protocol: Instrucció 09/2003.

Instrucció 14/2012, de 21de desembre de
2012, de la Direcció General d’Energia i
Mines, per la qual es fixa la documentació i les condicions administratives per el
tràmit de baixa de grua torre per desmuntatge.
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CARRETONS DE MANUTENCIÓ

Legislació estatal
Ordre de 26 de maig de 1989 Instrucció
Tècnica Complementaria MIE-AEM-03 del
Reglament d’Aparells de Elevació de Manutenció referent a carretons automotors
de manutenció.
GRUES MÒBILS AUTOPROPULSADES

Legislació estatal
Real Decret 2291/1985 de 8 de novembre.
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció.

Real Decret 837/2003 de 27 de juny, que
aprova la Instrucció Tècnica Complementaria ITC-MIE-AEM-04.

Real Decret 560/2010, de 7 de maig
de2010, per el qual se modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de
seguretat industrial para adequar-les a la
Llei17/2009, de 23 de novembre de 2009,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis par la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Ordre DIE de 30 de desembre de 1986,
modificada per l’Ordre del Departament
d’Indústria i Energia de 4 de setembre de
1989.

Protocol: Instrucció 06/1997.

Protocol: Instrucció 09/2003.
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APARELLS ELEVADORS DE PROPULSIÓ HIDRÀULICA

Legislació estatal
Ordre de 30 de juliol de 1974 per la qual
es determinen les condiciones que han de
reunir els aparells elevadors de propulsió
hidràulica i les normes per l’aprovació dels
seus equips impulsors.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Circular 2/90 DGSI resolució aprovant
la instrucció per la qual es defineix el
concepte d’ascensors instal·lats en edificis
i llocs de pública concurrència.
☛ Taula 3. Normativa resum en el camp dels aparells elevadors.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’InfoCentre.
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Taula 4. Normativa resum en el camp dels aparells a gas
DISPOSICIONS BÀSIQUES

Legislació comunitària
Directiva 90/396/CEE del Consell, de 29
de juny de 1990, relativa a l’aproximació
de les legislacions dels Estats Membres
sobre els aparells de gas (RD 1428/1992,
RD 276/1995, Resolució d’1.06.1996 de la
DGTSI).

Legislació estatal
Real Decret 919/2006, de 28 de juliol de
2006, per el que s’aprova el Reglament
tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions
tècniques complementaries ICG 01 a 11.

Real Decret 560/2010, de 7 de maig
de2010, per el qual se modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de
seguretat industrial para adequar-les a la
Llei17/2009, de 23 de novembre de 2009,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis par la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Instrucció 2/2009, de 10-03-2009, de la
Direcció General d’Energia i Mines sobre
el procediment d’aplicació de la instrucció
tècnica complementaria ICG08 - aparells
de gas.
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INSTAL·LACIONS DE GASOS COMBUSTIBLES

Legislació estatal
Decret 2913/1973, de 26 d’octubre de
1973 per el qual s’aprova el Reglament
general del servei públic de gasos combustibles.

Decret 1091/1975 de 24 d’abril, per el
qual es complementa allò que disposa
l’article 27 del Reglament del Servei Públic
de Gasos Combustibles.

Real Decret 3484/1983, de 14 de desembre de 1983. Modificació de l’apartat 5.4
de l’article 27 del Reglament general del
servei públic de gasos combustibles.

Real Decreto 1434/2002 de 27 de desembre, per el qual es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització,
subministrement i procediments de autorització de instal·lacions de gas natural.

Real Decret 919/2006, de 28 de juliol de
2006, per el que s’aprova el Reglament
tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions
tècniques complementaries ICG 01 a 11.

Real Decret 560/2010, de 7 de maig
de2010, per el qual se modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de
seguretat industrial para adequar-les a la
Llei17/2009, de 23 de novembre de 2009,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis par la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.

Resolució 29 de d’abril de 2011, de la
Direcció General de Industria, per la qual
s’actualitza el llistat de normes de la
instrucció tècnica complementaria ITCICG-11 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos,
aprovat per el Real Decret 919/2006, de
28de juliol de 2006.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.
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INSTAL·LACIONS DE GASOS COMBUSTIBLES

Legislació autonòmica
Ordre 07.10.1991, per la qual s’estableixen
condicions als sistemes de connexió dels
aparells mòbils que utilitzen gas canalitzat.

Decret 291/1991, d’11.12.1991, sobre
l’aplicació de la normativa vigent en
relació amb les instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

Ordre 28.03.1996, sobre el procediment
d’actuació de les empreses instal·ladores,
de les entitats d’inspecció i control i dels
titulars en les instal·lacions de gasos combustibles. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Instrucció 19/96 DGCSI Protocol de
control de seguretat de les instal·lacions
de gasos combustibles per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya.

Ordre 18.11.1996, per la qual s’estableixen
determinades condicions als sistemes de
connexió dels aparells mòbils que utilitzen gas canalitzat instal·lats abans del
16.04.1992.

Ordre ICT/335/2002, de 19-09-2002, per
la qual s’estableix el procediment aplicable
a Catalunya per mantenir el control de
les inspeccions i les revisions periòdiques
de les instal·lacions receptores de gasos
combustibles.

Instrucció 3/03 DGCSI per la qual es regulen els requisits de ventilació dels locals on
s’instal·lin calderes de combustible líquid
per a calefacció i/o aigua calenta sanitària
de potencia tèrmica nominal inferior o
igual a 70 kW.

Instrucció 1/2007, de 28.02.2007, de la
Direcció General d’Energia i Mines, sobre
procediment administratiu per a l’aplicació
a la Comunitat Autònoma de Catalunya
del RD 919/2006, de 28.07.2006, pel qual
s’aprova el Reglament tècnic de distribució
i utilització de combustibles gasosos i les
seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.

Instrucció 5/2007, de 15.05.2007, de la
Direcció General d’Energia i Mines, per la
qual es fixen els models de documents per
a les instal·lacions receptores de combustibles gasosos segons l’aplicació del nou
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves
instruccions tècniques complementàries,
aprovat pel Real Decret 919/2006, de
28.07.2006.

Edicte 03.04.2013, pel qual se sotmet a
informació pública l’Avantprojecte de llei
que regula el règim jurídic aplicable a la
seguretat de les activitats, les instal·lacions
i els productes industrials.
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INSTAL·LACIONS DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP)		

Legislació comunitària
Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003,
sobre normes comunes per el mercat interior del gas natural (Llei 12/2007).

Legislació estatal
Real Decret 1085/1992, de 11 de setembre de 1992, per el qual s’aprova el Reglament de l’activitat de distribució de gasos
liquats del petroli.

Llei 34/1998 de 7 d’octubre de 1998 del
sector de hidrocarburs.

Real Decret 919/2006, de 28 de juliol de
2006, per el que s’aprova el Reglament
tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions
tècniques complementaries ICG 01 a 11.

Llei 12/2007, de 2 de juliol de 2007,
per la qual es modifica la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre de 1998, del Sector de
Hidrocarburs, amb el fi de adaptar-la allò
que disposa la Directiva 2003/55/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
juny de 2003, sobre normes comunes per
el mercat interior del gas natural.

Real Decret 197/2010, de 26 de febrer de
2010, per el que se adapten determinades
disposicions relatives al sector de hidrocarburs allò que es disposa a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a las activitats
de serveis i el seu exercici.

Resolució 03.05.2010, de la Direcció
General de Política Energètica i Mines, per
la que s’aproven els models de declaració
responsable i de comunicació de inici de
les distintes activitats de comercialització
del sector de hidrocarburs en compliment
de l’establer en el Real Decret 197/2010,
de 26.02.2010, per el que se adapten determinades disposicions relatives al sector
de hidrocarburs a lo disposat a la Llei
25/2009, de 22.12.2009, de modificació
de diverses Lleis per la seva adaptació a la
Llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici.

Real Decret 560/2010, de 07.05.2010,
per el que se modifiquen diverses normes
reglamentaries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009,
de 23.11.2009, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, i a la
Llei 25/2009, de 22.12.2009, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.

Resolució 29.04.2011, de la Direcció General de Industria, per la que s’actualitza
el llistat de normes de la instrucció tècnica
complementaria ITC-ICG-11 del Reglamento tècnic de distribució i utilització
de combustibles gasosos, aprovat per Real
Decret 919/2006, de 28.07.2006.
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INSTAL·LACIONS DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP)

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial.

Modificada per la Llei 9/2014, de 31 de
juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Resolució 19.01.1984, per la qual es
donen instruccions per a la correcta aplicació de l’Ordre 17.03.1981 del Ministeri
d’Indústria i Energia referent a les inspeccions de les instal·lacions de gas de 0 a 20
m3 de capacitat.

Decret 317/1993, de 09.11.1993, sobre
manteniment i revisió de les instal·lacions
receptores de gasos liquats del petroli.

Ordre 28 de març de 1996, sobre el
procediment d’actuació de les empreses
instal·ladores, de les entitats d’inspecció i
control i dels titulars en les instal·lacions
de gasos combustibles. Modificada per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Instrucció 19/96 DGCSI Protocol de
control de seguretat de les instal·lacions
de gasos combustibles per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 6/2006, pel qual es fixen els
criteris d’adequació al nou Reglament
tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions
tècniques complementàries, per als centres
d’emmagatzematge de GLP amb dipòsits
fixos.

Instrucció 6/2006, pel qual es fixen els
criteris d’adequació al nou Reglament
tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions
tècniques complementàries, per als centres
d’emmagatzematge de GLP amb dipòsits
fixos.

Instrucció 1/2007, de 28.02.2007, de la
Direcció General d’Energia i Mines, sobre
procediment administratiu per a l’aplicació
a la Comunitat Autònoma de Catalunya
del RD 919/2006, de 28.07.2006, pel qual
s’aprova el Reglament tècnic de distribució
i utilització de combustibles gasosos i les
seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.
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INSTAL·LACIONS DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP)

Legislació autonòmica
Resolució EMO/2863/2012, de
03.12.2012, per la qual es determinen els
factors de conversió de metres cúbics (m3)
a quilograms (kg) en les lectures de comptadors de gas propà canalitzat.
☛ Taula 4. Normativa resum en el camp dels aparells de gas.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’InfoCentre.

Taula 5. Normativa resum en el camp de les instal·lacions petrolíferes.
DISPOSICIONS BÀSIQUES

Legislació comunitària
Directiva 2003/55/CE del Parlamento
Europeu i del Consell, de 26.06.2003, sobre normes comuns per el mercat interior
del gas natural (Llei 12/2007).

Legislació estatal
Real Decret 2085/1994 de 20.10.1994,
per el que s’aprova el Reglament
d’Instal·lacions Petrolíferes.

Llei 34/1998 de 07.10.1998 del sector
d’hidrocarburs.

Real Decret 1523/1999 de 01.10.1999
per el que es modifica el reglament
d’instal·lacions petrolíferes, aprovat per
el Real Decret 2085/1994 de 20.10 i les
Instruccions Tècniques Complementaries MI-IP03, Real Decret 1427/1997,
de 15.09.1997 i MI-IP04, Real Decret
2201/1995 de 28.12.1995.

Llei 12/2007, de 02.07.2007, per la que es
modifica la Llei 34/1998, de 07.10.1998,
del Sector d’Hidrocarburs, amb el fi
d’adaptar-la allò que es disposa a la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeu
i del Consell, de 26.06.2003, sobre normes
comuns per el mercat interior del gas
natural.

Real Decret 560/2010, de 07.05.2010, per
el que es modifica diverses normes reglamentaries en matèria de seguretat industrial para adequar-les a la Llei 17/2009,
de 23.11.2009, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, i a la
Llei 25/2009, de 22.12.2009, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.

Llei 2/2011, de 04.03.2011, d’Economia
Sostenible.
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DISPOSICIONS BÀSIQUES

Legislació estatal
Llei 11/2013, de 26.07.2013, de mides de
recolzament l’emprenedor i d’estímul del
creixement . de la creació d’ocupació.
INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES (MI-IP-01). REFINERIES

Legislació estatal
Real Decret 2085/1994 de 20.10.1994,
per el que s’aprova el Reglament de
Instal·lacions Petrolíferes.

Real Decret 560/2010, de 7 de maig
de2010, per el qual se modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de
seguretat industrial para adequar-les a la
Llei17/2009, de 23 de novembre de 2009,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis par la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.

INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES MI-IP-02. PARCS D’EMMAGATZEMATGE

Legislació estatal
Real Decret 2085/1994 de 20.10.1994,
per el que s’aprova el Reglament de
Instal·lacions Petrolíferes.

Real Decret 1562/1998 de 17.07 per
el que es modifica la Instrucció Tècnica Complementaria MI-IP-02 “Parcs
d’emmagatzematge de líquids petrolíferes”.

Real Decret 560/2010, de 7 de maig
de2010, per el qual se modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de
seguretat industrial para adequar-les a la
Llei17/2009, de 23 de novembre de 2009,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis par la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.
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INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES MI-IP-02. PARCS D’EMMAGATZEMATGE

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31.07.2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Ordre 16.12.1998, sobre el procediment
d’actuació de les empreses instal·ladores,
de les entitats d’inspecció i control
i dels titulars, amb relació als parcs
d’emmagatzematge de líquids petrolífers
i a les instal·lacions fixes per a la distribució al detall de carburants i combustibles
petrolífers en instal·lacions de venda al
públic.

Instrucció 1/99 DGEM Protocol de control
de seguretat de parcs d’emmagatzematge
de líquids petrolífers i de les instal·lacions
fixes per a la distribució al detall de
carburants i combustibles petrolífers en
instal·lacions de venda al públic per les
EIC concessionàries de la Generalitat de
Catalunya.

INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES MI-IP-03. INSTAL·LACIONS PER A ÚS PROPI

Legislació estatal
Real Decreto 1427/1997 de 15-09, per el
que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementaria MI-IP-03 “Instal·lacions petrolíferes per ús propi”.

Real Decret 1523/1999 de 01.10.1999
per el que es modifica el reglament de
instal·lacions petrolíferes, aprovat per
el Real Decret 2085/1994 de 20.10 i les
Instruccions Tècniques Complementaries MI-IP-03, Real Decret 1427/1997,
de 15.09.1997 i MI-IP-04, Real Decret
2201/1995 de 28.12.1995.

Real Decret 560/2010, de 7 de maig
de2010, per el qual se modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de
seguretat industrial para adequar-les a la
Llei17/2009, de 23 de novembre de 2009,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis par la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.
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INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES MI-IP-03. INSTAL·LACIONS PER A ÚS PROPI

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Ordre 20.11.1998, sobre el procediment
d’actuació de les empreses instal·ladores,
de les entitats d’inspecció i control i dels
titulars en les instal·lacions petrolíferes
per a ús propi regulades per la instrucció tècnica complementaria MI-IP-03,
Instal·lacions petrolíferes per a ús propi,
del Reglament d’instal·lacions petrolíferes.
Modificada per la Llei 9/2014, de 31 de
juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Ordre 27.06.2000, de modificació de
l’Ordre 20.11.1998, per adaptar-se al
Real Decret 1523/1999, de 01.10.1999,
pel qual es modifica el Reglament
d’instal·lacions petrolieres i les seves
instruccions tècniques complementàries
MI-IP-03 i MI-IP-04.

Ordre TRI/395/2005, de 04.08.2005,
de modificació de l’Ordre 21.01.2003,
referent a la regularització d’instal·lacions
existents, sense autorització o inscripció en el Registre industrial,
d’emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la
mateixa instal·lació, regulades per la instrucció tècnica complementària MI-IP-03.
INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES MI-IP-04. ESTACIONS DE SERVEI

Legislació estatal
Real Decret 2201/1995 de 28.12, per el
que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementaria MI-IP-04 “Instal·lacions fixes per
la distribució al por menor de carburants i
combustibles petrolíferes en instal·lacions
de venda al públic”.

Real Decret 1523/1999 de 01.10.1999
per el que es modifica el reglament de
instal·lacions petrolíferes, aprovat per
el Real Decret 2085/1994 de 20.10 i les
Instruccions Tècniques Complementaries MI-IP-03, Real Decret 1427/1997,
de 15.09.1997 i MI-IP-04, Real Decret
2201/1995 de 28.12.1995.
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INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES MI-IP-04. ESTACIONS DE SERVEI

Legislació estatal
Real Decret 560/2010, de 7 de maig
de2010, per el qual se modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de
seguretat industrial para adequar-les a la
Llei17/2009, de 23 de novembre de 2009,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis par la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31.07.2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Ordre 16.12.1998, sobre el procediment
d’actuació de les empreses instal·ladores,
de les entitats d’inspecció i control
i dels titulars, amb relació als parcs
d’emmagatzematge de líquids petrolífers
i a les instal·lacions fixes per a la distribució al detall de carburants i combustibles
petrolífers en instal·lacions de venda al
públic.

Instrucció 1/99 DGEM Protocol de control
de seguretat de parcs d’emmagatzematge
de líquids petrolífers i de les instal·lacions
fixes per a la distribució al detall de
carburants i combustibles petrolífers en
instal·lacions de venda al públic per les
EIC concessionàries de la Generalitat de
Catalunya.
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INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES MI-IP-05. INSTAL·LADORS O REPARADORS

Legislació estatal
Real Decret 365/2005 de 08.04.2005
per el que s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementaria MI-IP-05 “Instal·ladores
o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids”.

Real Decret 560/2010, de 7 de maig
de2010, per el qual se modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de
seguretat industrial para adequar-les a la
Llei17/2009, de 23 de novembre de 2009,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis par la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31.07.2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Resolució 20-07-2005 de la Direcció
General d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial, sobre els requisits per obtenir
els carnets professionals d’instal·lador o
reparador d’instal·lacions petrolíferes, i
per inscriure’s en el registre d’empreses
instal·ladores o reparadores d’instal·lacions
petrolíferes, regulats per la ITC MI-IP-05.

Edicte 18.10.2007, pel qual es dóna
publicitat a la Instrucció 8/2007, de
20.072007, de la Direcció General
d’Energia i Mines per la qual es fixen els
criteris d’aplicació de la instrucció tècnica
ITC MI-IP-05 “Instal·ladors o reparadors i
empreses instal·ladores o reparadores de
productes petrolífers líquids”.
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INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES MI-IP-06. TANCS D’EMMAGATZEMATGE EN DESÚS

Legislació estatal
Real Decret 1416/2006, de 01.12.2006,
per el que s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementaria MI-IP-06 «Procediment
paer deixar fora de servei els tancs de
emmagatzematge de productes petrolíferes líquids».

Real Decret 560/2010, de 7 de maig
de2010, per el qual se modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de
seguretat industrial para adequar-les a la
Llei17/2009, de 23 de novembre de 2009,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis par la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.

☛ Taula 5. Normativa resum en el camp de les instal·lacions petrolíferes.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’InfoCentre.

Taula 6. Normativa resum en el camp de l’emmagatzematge de productes químics

Legislació estatal
Real Decret 379/2001 de 06.04 aprova el
Reglament d’emmagatzematge de productes
químics i les seves Instruccions Tècniques
Complementaries (ITC): MIE- APQ-01,
MIE-APQ-02, MIE-APQ-03, MIE-APQ-04,
MIE-APQ-05, MIE-APQ06 i MIE-APQ-07.

Real Decret 105/2010, de 05.02.2010, per
el que es modifiquen determinats aspectes
de la regulació dels emmagatzematge de
productes químics i s’aprova la instrucció
tècnica complementaria MIE-APQ-09 “emmagatzematge de peròxids orgànics”.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament de la
Llei 12/2008, de 31-07-2008, de seguretat
industrial. Modificat per la Llei 9/2014, de
31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Ordre 27.06.1994, per la qual es regula el Instrucció 11/95/ DGSI aclariments a
procediment d’actuació del Departament
l’Ordre 27.06.1994 sobre el procediment
d’Indústria i Energia en l’emmagatzematge d’actuació del DIE en l’EPQ.
de productes químics.
☛ Taula 6. Normativa resum en el camp de l’emmagatzematge de productes químics.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’InfoCentre.
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Taula 7. Normativa resum en el camp de les instal·lacions elèctriques
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ

Legislació estatal
Resolució 15.12.2010, de la Direcció
General de Industria, per la que s’aproven
especificacions particulars de la empresa
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA,
S.A.U. per a las instal·lacions privades
en alta tensió que es connecten al seu
sistema.

Real Decret 337/2014, de 09.05.2014, per
el que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en
instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les
seves Instruccions Tècniques Complementaries ITC-RAT- 01 a 23.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Decret 351/1987, de 23-11-1987, pel qual
es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions
elèctriques.

Ordre 02.02.1990, per la qual es regula
el procediment d’actuació administrativa
per a l’aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions
privades. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Instrucció 16/97 DGCSI Protocol de
control de seguretat de les instal·lacions
privades d’alta tensió per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Legislació comunitària
DIRECTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENT EUROPEOU I DEL CONSELL de
12 de desembre de 2006 relativa a la
aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre el material elèctric destinat
a utilitzar-ne amb determinats límits de
tensió (Transposada RD 7/1998).

Directiva 2004/108/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 15 de desembre
de 2004, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica i
per la qual es deroga la Directiva 89/336/
CEE (Transposada per el Real Decret
1580/2006, de 22 de desembre).
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Legislació estatal
Rea Decreto 842/2002, de 02.08.2002,
per el que s’aprova el Reglamento electrotècnic per baixa tensió (REBT).

Rea Decreto 842/2002, de 02.08.2002,
per el que s’aprova el Reglamento electrotècnic per baixa tensió (REBT).

Real Decret 1454/2005 de 02.12.2005 per
el que es modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric.

Real Decreto 314/2006, de 17.03.2006,
per el que s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE).

Real Decret 1371/2007, de 19.10.2007,
per el que s’aprova el document bàsic «DBHR Protecció davant el soroll» del Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE) i es modifica
el Real Decret 314/2006, de 17.03.2006,
per el que s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE).

Real Decret 560/2010, de 7 de maig
de2010, per el qual se modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de
seguretat industrial para adequar-les a la
Llei17/2009, de 23 de novembre de 2009,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009,
de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis par la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.

Resolució 15.12.2010, de la Direcció General de Industria, per la que s’aproven especificacions particulars de la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.A.U.
per a les instal·lacions privades en baixa
tensió que se connecten al seu sistema.

Ordre FOM/1635/2013, de 10.09.2013,
per la que s’actualitza el Document Bàsic
DB-HE “Estalvi d’Energia”, del Codi Tècnic
de l’Edificació, aprovat per Real Decret
314/2006, de 17.032006.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Resolució 11.11.1988, per la qual s’aprova
la Instrucció, de 28.06.1988, interpretativa de la MI BT 027, capítol 9, relativa a
estacions de servei, garatges i tallers de
reparació de vehicles a motor. (esbrinar si
estan en vigor).

Resolució 17.05.1989, per la qual s’aprova
la Instrucció interpretativa de la MI BT
009, del Reglament electrotècnic per
a baixa tensió, relativa a instal·lacions
d’enllumenat públic. (esbrinar si estan en
vigor).
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Legislació autonòmica
Resolució 17.11.1992, per la qual s’aprova
la Instrucció interpretativa de la MI BT
010 del Reglament electrotècnic per a
baixa tensió, capítol 5, relatiu a la previsió
de càrregues elèctriques en els edificis.
(esbrinar si estan en vigor).

Instrucció 7/2003 de 09-09-2003 de la
Direcció General d’Energia i Mines sobre
procediment administratiu per a l’aplicació
del Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió.

Instrucció 9/2004 de 10.05.2004, de
la Direcció General d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial sobre condicions de
seguretat en les instal·lacions elèctriques
de Baixa Tensió d’habitatges.

Aclariment a la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-28 del Reglament
Electrotècnic per a baixa tensió estableix
com estaran constituïdes les canalitzacions
elèctriques en locals de pública concurrència.

Instrucció 5/2005, de 29.04.2005, de
la Direcció General d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial sobre les instal·lacions
elèctriques de firaires ambulants.

Resolució per la qual s’aprova el model del
certificat d’instal·lació elèctrica de baixa
tensió i el model del butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques a efectes
de rehabilitació de locals.

Resolució ECF/4548/2006, de
29.12.2006, per la qual s’aproven a FecsaEndesa les Normes tècniques particulars
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les
instal·lacions d’enllaç.

Decret 106/2008, de 06.05.2008, de
mesures per a l’eliminació de tràmits i la
simplificació de procediments per facilitar
l’activitat econòmica.

Instrucció 8/2012, de 28.06.2012, de la
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s’estableixen
les normes d’aplicació de la normativa
vigent per a les instal·lacions de recàrrega
de vehicles elèctrics.

Instrucció 9/2012, de 05.07.2012, de la
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s’estableixen
les normes d’aplicació per a la inscripció d’instal·lacions receptores d’energia
elèctrica ja existents, sotmeses al règim
d’inspecció periòdica.

Edicte sobre interposició d’un recurs
contenciós administratiu (exp. 497/2004).
Anulació del Decret 363/2004 de
24.08.2004, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació
del Reglament electrotècnic per a baixa
tensió. Decret derogat finalment per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Instrucció 1/2014, de 19.03.2014, de la
Direcció General de Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s’aprova la
Guia Tècnica del Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió (REBT).
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Legislació autonòmica
Instrucció 3/2014, de 20.03.2014, de la
Direcció General de Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s’estableixen
les condiciones i el procediment a seguir
per fer modificacions en instal·lacions
d’enllaç elèctriques de baixa tensió.
CENTRALS ELÈCTRIQUES, SUBSTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

Legislació estatal
Real Decret 3275/1982, de 12.11, Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques i
Centres de Transformació.

Resolució 19.06.1984. Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació.

Ordre 06.07.1984 per la que s’aproven les
Instruccions Tècniques Complementaries
del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals
Elèctriques, Substacions i Centres de
Transformació.

Ordre 18.10.1984 complementaria de
la Ordre 06.07.1984 que apurava les
Instruccions Tècniques Complementaries
del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals
Elèctriques, Substacions i Centres de
Transformació.

Ordre 27.11.1987 per el que s’actualitzen
les Instruccions Tècniques Complementaries MIE-RAT-13 i MIE-RAT-14 del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques,
Substacions i Centres de Transformació.

Ordre 23.06.1988 s’actualitzen diverses
Instruccions Tècniques Complementaries
MIE-RAT del Reglament sobre Condicions
Tècniques i Garanties de Seguretat en
Centrals Elèctriques, Substacions i Centres
de Transformació.

Ordre 16.04.1991 per la que es modifica el
punt 3.6 de la Instrucció Tècnica Complementaria MIE-RAT-06 del Reglament sobre
Condicions Tècniques de Seguretat en
Centrals Elèctriques, Substacions i Centres
de Transformació.

Ordre 10.03.2000 modifica les Instruccions Tècniques Complementaries
MIE-RAT-01, MIE-RAT-02, MIE-RAT-06,
MIE-RAT-14, MIE-RAT-15, MIE-RAT-16,
MIE-RAT-17, MIE-RAT-18, MIE-RAT-19 del
Reglament sobre Condicions Tècniques de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Substacions i Centres de Transformació.

Real Decret 1955/2000 de 01.12.2000, regula les activitats de transport, distribució,
comercialització, subministrament i procediments d’autorització de instal·lacions
d’energia elèctrica.

Real Decret 228/2006, de 24.02.2006,
per el que es modifica el Real Decret
1378/1999, de 27.08.1999, per el que
s’estableixen mesures per l’eliminació i
gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguin.
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CENTRALS ELÈCTRIQUES, SUBSTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

Legislació estatal
Real Decret 337/2014, de 09.05.2014, per
el que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en
instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les
seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT-01.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Decret 351/1987, de 23.11.1987, pel qual
es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions
elèctriques.

Resolució ECF/4548/2006, de
29.12.2006, per la qual s’aproven a FecsaEndesa les Normes tècniques particulars
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les
instal·lacions d’enllaç (exp. EE-104/01).

Llei 18/2008, del 23-12-2008, de garantia
i qualitat del subministrament elèctric.
☛ Taula 7. Normativa resum en el camp de les instal·lacions elèctriques.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’InfoCentre.
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Taula 8. Normativa resum en el camp de les instal·lacions tèrmiques

Legislació comunitària
Reglament CE 1516/2007 de la Comissió,
de 19.12.2007, per el que se estableixen,
de conformitat amb el Reglament CE
842/2006 del Parlament Europeu i del
Consell, requisits de control de fuges
estàndard per als equips fixos de refrigeració, aires condicionat i bombes de calor
que contenguin determinats gasos fluorats
d’efecte hivernacle (RD 795/2010).

Directiva 2010/31/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 19.05.2010,
relativa a la eficiència energètica dels
edificis (Transposada per els Real Decreto
238/2013 i Real Decreto 235/2013).

Reglament Delegat UE 244/2012 de la
Comissió, de 16.01.2012, que complementen la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la
eficiència energètica dels edificis, establin
un marc metodològic comparatiu per calcular els nivells òptims de rendibilitat dels
requisits mínims de eficiència energètica
dels edificis i dels seus elements.

Directrius 2012/C115/01 que acompanyen al Reglament Delegat UE 244/2012 de
la Comissió, de 16.01.2012, que complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la
eficiència energètica dels edificis, establin
un marc metodològic comparatiu per calcular els nivells òptims de rendibilitat dels
requisits mínims de eficiència energètica
dels edificis i dels seus elements.

Legislació estatal
Real Decret 314/2006, de 17.03.2006,
per la qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE).

Real Decret 1027/2007, de 20.07.2007,
per la qual s’aprova el Reglament de
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis
(RITE).

Real Decret 1371/2007, de 19.10.2007,
per la que s’aprova el document bàsic «DBHR Protecció davant el soroll» del Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE) i es modifica
el Real Decret 314/2006, de 17.03.2006,
per el que s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE).

Ordre VIV/984/2009, de 15.04.2009,
per la qual es modifiquen determinats
documents bàsics del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) aprovats per el Real
Decret 314/2006, de 17.03.2006, i el Real
Decret 1371/2007, de 19.10.2007.

Real Decret 1826/2009, de 27-11-2009,
per la qual es modifica el Reglament
de instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), aprovat per Real Decret
1027/2007, de 20.07.2007.

Real Decret 249/2010, de 05.03.2010, per
la qual s’adapten determinades disposicions en matèria d’energia i mines a lo
dispost en la Llei 17/2009, de 23.11.2009,
sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, i la Llei 25/2009,
de 22.12.2009, de modificació de diverses
lleis per la seva adaptació a la Llei sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici.
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Legislació estatal
Real Decret 795/2010, de 16.06, per el
qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats
en els mateixos, així com la certificació
dels professionals que els utilitzen.

Real Decret 238/2013, de 05.04.2013,
per la qual es modifiquen determinats
articles i instruccions tècniques del Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en los
Edificis (RITE), aprovat per Real Decret
1027/2007, de 20.07.2007 (Transposa la
Directiva 2010/31/UE).

Ordre FOM/1635/2013, de 10.09.2013,
per la qual s’actualitza el Document Bàsic
DB-HE “Estalvi d’Energia”, del Codi Tècnic
de l’edificació, aprovat per Real Decret
314/2006, de 17.03.2006.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Resolució 06.05.1994 d’autorització per a
la utilització d’equips de climatització per
cicle d’absorció.

Ordre 03.05.1999, sobre el procediment
d’actuació de les empreses instal·ladoresmantenidores, de les entitats d’inspecció i
control i dels titulars en les instal·lacions
regulades pel Reglament d’instal·lacions
tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves
instruccions tècniques complementaries
(ITE).

Resolució 09.03.2000, per la qual
es deixen sense efecte la Resolució
07.06.1988 per la qual s’aprova la Instrucció sobre especificacions a complir pels
tubs de material plàstic per al seu ús en
sistemes de distribució d’aigua i la Resolució 28.07.1988, per la qual s’aprova la
Instrucció sobre especificacions a complir
pels tubs de material plàstic per al seu ús
en instal·lacions de calefacció per a aigua
calenta fins a 90 graus.

Instrucció 3/03 DGCSI per la qual es regulen els requisits de ventilació dels locals on
s’instal·lin calderes de combustible líquid
per a calefacció i/o aigua calenta sanitària
de potencia tèrmica nominal inferior o
igual a 70 kW.
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Legislació autonòmica
Instrucció 4/2005 DGEMSI d’aclariment
sobre els requisits de disseny
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i
d’instal·lacions frigorífiques per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual
es regula l’adaptació de criteris ambientals
i d’ecoeficiència en els edificis.

Instrucció 2/07 SIE aclariments sobre
les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els
edificis (ITE) en relació al codi tècnic
de l’edificació i al Decret 21/2006 sobre
criteris ambientals i ecoeficiència en els
edificis.

Instrucció 04/2008 SIE que regula els
requeriments que han de complir les
Instal·lacions tèrmiques en els edificis a
Catalunya.

Instrucció 5/2008 SIE que aprova els models normalitzats d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions
tèrmiques en els edificis.

Instrucció 7/2008 SIE de modificació i refosa de la instrucció 14/2001 DGCSI sobre
procediment administratiu per a la posada
en servei provisional per a proves de les
instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Instrucció 12/2008 SIE d’aclariments
sobre la reforma de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Instrucció 6/2009 SIE que aprova el
model de certificat anual de manteniment
i l’etiqueta de manteniment i inspecció de
les instal·lacions tèrmiques en els edificis a
Catalunya.

Decret 111/2009, de 14.07.2009, de
modificació del Decret 21/2006, de
14.02.2006, pel qual es regula l’adopció
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en
els edificis.

Instrucció 06.04.2011 DGEMSI, per la
qual es dicten les instruccions per realitzar
les inspeccions periòdiques d’eficiència
energètica de les instal·lacions tèrmiques
en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de generació de calor o de
fred, superior a 70 kW.

Instrucció 5/2011, 21.12.2011 DGEMSI,
de modificació de la Instrucció 06.04.2011
DGEMSI, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions
periòdiques d’eficiència energètica de les
instal·lacions tèrmiques en els edificis de
potència tèrmica nominal, en règim de
generació de calor o de fred, superior a
70 kW.

Edicte 04.03.2014, pel qual se sotmet
a informació pública el Projecte d’ordre
per la qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial Decret 1027/2007, de
20.07.2007, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves modificacions posteriors.

☛ Taula 8. Normativa resum en el camp de les instal·lacions tèrmiques.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’InfoCentre.
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Taula 9. Normativa resum en el camp de les instal·lacions frigorífiques

Legislació comunitària
Reglament (CE) Nº 3093/1994, sobre les
Reglament (CE) Nº 2037/2000, sobre les
substancies que esgoten la capa d’ozó (Llei substancies que esgoten la capa d’ozó.
4/1998).
Reglament (CE) Nº 842/2006 de determinats gasos fluorats d’efecte Hivernacle.

Reglament (CE) Nº 303/2008 Regula els
requisits mínims i les condicions de reconeixement mutu de certificació d’empreses
i personal en lo referent a equips fixos de
refrigeració, climatització i bombes de
calor amb gasos fluorats.

Reglament (CE) Nº 1005/2009 sobre les
substancies que esgoten la capa d’ozó.

Normes EN.

Legislació estatal
Llei 4/1998 (BOE 54), de Règim Sancionador previst al R (CE) Nº 3093/1994.

RD 769/1999, sobre equips a pressió.

Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel
qual s’aprova el Reglament de seguretat
per a instal·lacions frigorífiques i les seves
instruccions tècniques complementaries.

Codi Tècnic de la Edificació.

Reglaments de Seguretat: Equips a Pressió. Real Decret de prevenció i control de la
legionel·losi.
Resolució 01.03.2012, de la Direcció General de Industria i de la Petita i Mitjana
Empresa, per la que s’amplia la relació de
refrigerants autoritzats per el Reglament
de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RSIF) i les seves instruccions
tècniques complementaries.

Resolució 16.04.2012, de la Direcció General de Industria i de la Petita i Mitjana
Empresa, per la que s’amplia la relació de
refrigerants autoritzats per el Reglament
de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RSIF) i les seves instruccions
tècniques complementaries.

Normes UNE.

Resolució 30.09.2013, de la Direcció General de Industria i de la Petita i Mitjana
Empresa, per la que s’amplia la relació de
refrigerants autoritzats per el Reglament
de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RSIF).

Resolució 11.03.2014, de la Direcció General de Industria i de la Petita i Mitjana
Empresa, per la que s’amplia i modifica la
relació de refrigerants autoritzats per el
Reglament de seguretat per a instal·lacions
frigorífiques (RSIF).

Projecte de RD 2009: Gasos Fluorats i
substancies que esgoten la capa d’ozó,
les seves aplicacions mediambientals en
l’àmbit de la seguretat industrial.
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Legislació estatal
Projecte de RD 2009: pel qual es regula la
comercialització i manipulació de gasos
fluorats i equips, així com les certificacions
dels professionals que els utilitzen.

Legislació autonòmica
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat
Industrial. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 30/2010, de 02.03.2010, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament
de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de
seguretat industrial. Modificat per la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Llei 10/2011, de 29 de setembre, de
simplificació i millora de la regulació
normativa.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.

Ordre EMO/332/2012, de 16-10-2012,
per la qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 138/2011, de 04-022011, pel qual s’aproven el Reglament de
seguretat per a instal·lacions frigorífiques
i les seves instruccions tècniques complementàries. Modificada per la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.

Decret 352/2004 de 27 de juliol pel qual
s’estableixen les condicions higienicosanitaries per a la prevenció i control de la
legionel·losi.

Instrucció 4/2005, d’aclariments sobre
els requisits de disseny d’instal·lacions
tèrmiques en els edificis i d’instal·lacions
frigorífiques per a la prevenció i control de
la legionel·losi.

Instrucció 4/2007, en relació als equips a
Pressió i les Vàlvules de Seguretat en les
Instal·lacions Frigorífiques.

☛ Taula 9. Normativa resum en el camp de les instal·lacions frigorífiques.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’InfoCentre.
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Si cada un dels agents
fa la seva activitat
d’una manera efectiva
i eficient, la cadena de
valor de la seguretat
industrial obté una
utilitat màxima amb
un risc mínim.

Pel que fa a la normativa en el camp de la
seguretat dels vehicle, cal tenir en compte la Comissió econòmica de les Nacions
Unides per a Europa. Mitjançant l’acord
de Ginebra de 1958, al que es va adherir Espanya el 10 de octubre de 1961, es
va establir el reconeixement recíproc de
les homologacions fetes segons els Reglaments establerts pel WP.29. Al link següent
es poden consultar totes les activitats i els
reglaments publicats: http://www.unece.
org/trans/main/wp29/wp29regs.html
Si focalitzem l’atenció a la Unió Europea,
dins de l’àrea “Enterprise and Industry”, tenim la secció adreçada a l’automòbil, tant les
novetats com la documentació emesa es pot
consultar al link següent: http://ec.europa.
eu/enterprise/sectors/automotive/documents/index_en.htm i si ens fixem amb
Espanya, a la web del Ministeri d’Indústria,
Energía i Turisme (MINETUR), podem trobar legislació sobre Seguretat Industrial a la
web http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/ i normativa sobre vehicles.

3.4 Agents actuants
En el sistema de gestió de la seguretat industrial intervenen molts agents
amb funcions diferents: uns projecten
instal·lacions, dissenyen productes i els
materialitzen, sigui en un procés de fabricació o bé en un procés de muntatge o
instal·lació; d’altres els mantenen en condicions adequades al llarg de la seva vida
útil, els usen i els gestionen de manera que
se’n comuniqui el risc; d’altres elaboren
normes jurídiques o tècniques en matèria
de seguretat industrial, i d’altres acrediten
la competència tècnica dels operadors, inspeccionen les instal·lacions, els vehicles i
els productes industrials, i sancionen els
incompliments de la normativa aplicable.
Si cada un dels agents fa la seva activitat
d’una manera efectiva i eficient, la cadena
de valor de la seguretat industrial obté una
utilitat màxima amb un risc mínim, d’acord
amb les condicions tecnològiques i socials
de cada moment.

Amb una periodicitat mínima d’una vegada
a l’any, el Ministeri publica una ordre amb
aquest redactat:
Orden IET... por la que se actualizan los
Anexos I y II del Real Decreto 2028/86, de
6 de Junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la
CEE, relativas a la homologación de tipo
de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores
y vehículos agrícolas, así como de partes y
piezas de dichos vehículos.

D’acord amb l’article 7 de la Llei 9/2014
de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes,
i l’article 10 del Reglament que la desplega, encara vigent, els agents actuants
en el camp de la seguretat industrial que
intervenen i formen part del sistema de

La darrera actualització correspon a l’ordre
IET/1105/2014, de 26 de juny que va sortir
publicada al BOE núm. 158 de 30 de juny
de 2014 i que es pot consultar a https://
www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/
BOE-A-2014-6799.pdf
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gestió de la seguretat industrial a Catalunya, són:

ditoria o formació en matèria de seguretat industrial.

p Els titulars de les activitats, les
instal·lacions o els productes industrials.

Cal esmentar també que, actualment,
com a elements supervisors per part de
l’Administració, és a dir, amb la funció
d’exercir el control administratiu dels
agents anteriors, hi ha els inspectors i els
interventors tècnics de la Generalitat de
Catalunya, en matèria de seguretat industrial, que fan el seguiment del correcte
funcionament del sistema de gestió de la
seguretat industrial.

p Els tècnics competents autors del projecte de l’activitat, la instal·lació o el
producte industrial, o de la seva modificació.
p Els tècnics competents directors de
l’execució del projecte de l’obra o la
instal·lació, o de l’execució de la modificació del projecte, que han d’emetre el
certificat corresponent si és preceptiu.

4

Conclusions

Tal com s’infereix del que s’ha exposat anteriorment, arribem a les conclusions següents:

p Els professionals i les empreses que
intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació
d’instal·lacions i productes industrials.
p Les empreses de subministrament
d’energia elèctrica, gasos o líquids
combustibles i de qualsevol producte
o servei el consum del qual requereixi
instal·lacions o productes sotmesos a reglaments tècnics de seguretat industrial.
p Els fabricants o importadors de productes industrials.

1 Les fonts jurídiques en matèria de seguretat industrial a Catalunya són, actualment, la legislació comunitària (directives, reglaments, directrius i normes
europees EN), la legislació estatal (Constitució espanyola, lleis, decrets llei, reials
decrets, ordres, instruccions, circulars i resolucions) i la legislació autonòmica (Estatut d’autonomia, lleis, decrets, ordres,
instruccions, circulars i resolucions).

p Els tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components.

2 En un hipotètic escenari futur diferent
de l’actual, les fonts jurídiques podrien
ser:

p Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial.
p El personal inspector dels operadors de
la inspecció en matèria de seguretat industrial.
p La resta d’entitats que fan activitats de
certificació, assaig, inspecció, avaluació
de conformitat, avaluació de riscos, au-
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p

Les mateixes que les actuals (la legislació comunitària, la legislació
estatal i la legislació autonòmica).

p

La legislació comunitària i l’autonòmica.

p

La legislació estatal i l’autonòmica.

p

L’autonòmica.
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Aquesta decisió correspondria prendrela al Parlament i al Govern, d’acord amb
un futur Estatut.

Creiem que aquesta informació és bàsica
per poder fer prevenció en matèria de seguretat industrial, aplicant els criteris següents:

3. En el model actual de gestió de la seguretat industrial, la inspecció està
privatitzada. Va passar de ser un servei públic exclusivament, a ser un
negoci privat que genera importants
beneficis, que reverteixen a les empreses autoritzades per operar, en els
diferents camps reglamentaris que tenen autoritzats, actuant en un règim
d’oligopoli. Aquests operadors són
entitats amb ànim de lucre, i com que
la seva finalitat és maximitzar els beneficis, la defensa de l’interès general
pot quedar diluïda i pot donar lloc al
fet que predomini el criteri econòmic
sobre l’interès general, la qual cosa
pot afectar la qualitat de les inspeccions. En determinades ocasions,
aquestes entitats també poden ser jutge i part amb el consegüent conflicte
d’interessos.

p Què hi ha:
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

4 El model de gestió pública garanteix
una total independència en les inspeccions dels interessos econòmics. Preval,
només, la defensa de l’interès general.
A més, els ingressos que genera van al
tresor públic, la qual cosa fa que en part
s’autofinanci, i que els possibles excedents vagin a l’erari públic, que incrementa els ingressos.

Tipus d’activitat industrial (sector
econòmic).
Tipus d’activitat comercial.
Lloc on estan ubicades les activitats.
• Zona urbana residencial.
• Zones industrials.
• Polígons industrials.
Tipus d’edifici.
Edificis veïns.
Tipus d’instal·lacions.
Tipus de processos productius.
Tipus d’elements productius (maquinària).
Tipus de matèries primeres emprades.
Tipus de productes acabats.
Tipus d’energia emprada.

p Què passa:
1

Quins accidents es produeixen, com
es detecten.

p Per què passa:
1

5 És necessari disposar d’un registre
d’activitats industrials i comercials, amb
una relació de les seves instal·lacions,
processos, elements productius, matèries primeres emprades, productes
acabats i tipus d’energia emprada, a fi
i efecte de poder conèixer i avaluar el
risc que suposa cada un per separat o
conjuntament i, en conseqüència, poder preveure efectes dòmino.

Necessitat d’investigar els accidents, per conèixer-ne les causes.

p Què s’hauria de fer per evitar que passés:
1
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Prendre mesures correctores, per tal
d’evitar els accidents en el futur, i
fer canvis legislatius per prevenirlos.
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En aquest capítol s’ha volgut oferir una doble visió sobre la seguretat contra incendis:
la primera part, desenvolupada per Pau
Gavarró, fa una anàlisi de la normativa i
les condicions de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis; la segona, redactada
per Jaume Guillamon i Jordi Sans, fa una
anàlisi dels principals agents de l’extinció
d’incendis amb algunes pinzellades històriques que ens serveixen per entendre el
model català.

Les condicions de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis són les que estableix la
normativa tècnica publicada a aquest efecte, com els reglaments tècnics, les instruccions tècniques complementàries, les guies
tècniques reconegudes o la normativa municipal. Hi ha una gran diversitat de disposicions legals i normativa complementària
d’àmbit estatal, autonòmic i local.
El context reglamentari espanyol ha quedat
definit aquests darrers anys en l’àmbit de
l’edificació i la seguretat contra incendis,
bàsicament i entre d’altres disposicions legals i reglaments de desenvolupament, per:

Ambdues parts posen de manifest els punts
forts i els punts febles de la seguretat contra incendis en el nostre país i fan propostes sobre com es podria organitzar aquest
àmbit de la seguretat en cas que Catalunya
esdevingués un Estat.

p Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d’ordenació de l’edificació (LOE), que
fixa els requisits bàsics dels edificis.
p Reial decret 314/2006, de 17 de març,
pel qual s’aprova el Codi tècnic de
l’edificació (CTE), amb els Documents
bàsics de seguretat en cas d’incendi
(DB-SI) i d’utilització (DB-SU), que
desenvolupa aquests requisits en forma
d’exigències bàsiques per a edificis no
industrials.

1 Situació actual i futura del
sector de la seguretat contra
incendis
1.1 Introducció
Aquest document és un article de reflexió
sobre alguns aspectes de la situació dels
darrers anys en el sector de la seguretat
contra incendis i bàsicament en el context
català. Pot servir de base per establir els
fonaments d’un plantejament de futur del
sector en el marc d’una Catalunya independent.

p Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de seguretat contra incendis en establiments industrials.
p Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
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La Comunitat Europea va definir uns criteris, amb la publicació de la Directiva
2006/123/CE de serveis, que establien
una nova filosofia amb l’objectiu de baixar
el llistó de la regulació i fixar de manera
clara les responsabilitats dels promotors,
titulars de les activitats i facultatius i altres professionals que executen i signen
les actuacions. La realitat ens indica que
les normes i instruccions d’obligat compliment han continuat augmentant i desplegant-se, la qual cosa ha donat lloc a un
marc complicat d’assumir pels titulars de
les activitats i d’aplicar per part dels tècnics competents (noves instruccions, noves
ordenances, nous reglaments de desenvolupament…). Aquest fet ha provocat que
habitualment el compliment normatiu purament prescriptiu (compliment de tots els
articles de la norma) generi sobrecostos
respecte a l’increment de la seguretat obtingut. Aquesta complexitat fa que fins i tot
l’Administració mateix de vegades tingui
problemes per mostrar-se exemplificadora
en l’acompliment de la normativa.

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
p Reial decret 312/2005, de 18 de març,
pel qual s’aprova la classificació dels
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència
davant del foc. I Reial decret 110/2008,
d’1 de febrer, pel qual es modifica el
Reial decret 312/2005.
A Catalunya, la disposició legal que marca
el context actual és la Llei 3/2010, de 18
de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, com es pot veure
de recent publicació.
Així mateix, hi ha moltes altres ordenances municipals, instruccions i normes
d’obligat compliment que complementen aquestes disposicions legals i reglaments.
Respecte a l’autoprotecció, cal esmentar el Reial decret 393/2007, de 23 de
març, pel qual s’aprova la Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar origen a situacions
d’emergència. I, a Catalunya, el Decret
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa
el contingut d’aquestes mesures.

Caldria parar-se a reflexionar sobre algunes qüestions que poden donar llum, a tall
d’exemple, als tràmits seguits en la regulació normativa i la seva situació actual amb
relació a la seguretat:
p La taula 1.2 de l’annex I del Reglament
de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI), que és
el punt de partida fonamental que esta-
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bleix els mitjans de protecció contra incendis que ha d’adoptar un establiment
industrial, es va extreure de la taula de
l’annex 1 del mètode Gretener. Aquest
mètode està basat en estudis realitzats a Suïssa als anys seixanta, i tenia
uns altres criteris d’avaluació del risc
d’incendis totalment diferenciats dels
que estableix el RSCIEI.

p Moltes de les disposicions legals, reglaments, decrets, ordenances, etc., els ha
acabat redactant un grup reduït de persones, algunes vegades amb més encert
i coneixements i d’altres amb menys. La
participació dels agents de la seguretat
contra incendis ha estat bàsicament per
imperatiu formal, però només de caràcter testimonial.

1.2 Innovació tecnològica

p Els nivells de càrrega de foc segons el
RSCIEI estableixen uns límits de baix a
mitjà en 200 Mcal/m2 i de mitjà a alt
en 800 Mcal/m2. Aquests límits no es
fonamenten ni en proves ni simulacions. Així mateix, les superfícies màximes permeses segons la configuració de
l’establiment són aleatòries.

És una evidència que la tecnologia va sempre per davant del procés de regulació de
les administracions i, per tant, de la confecció de normes, que un cop publicades
poden quedar obsoletes en un espai de
temps molt curt. Cal ser, doncs, molt curós a l’hora de crear noves normes i no hi
ha dubte que tindria més sentit reduir-ne
el detall prescriptiu per poder-se aplicar
d’una manera més adequada.

p Determinades normes UNE, com per
exemple la norma UNE 23585 de sistemes de control de temperatura i
evacuació de fums, van ser elaborades
com a normes de referència i de qualitat, però en canvi van aparèixer a la
Reglamentació com a normes exigides
obligatòriament.

L’Administració pública ha de donar una
especial rellevància a la innovació i posar
els mitjans adequats per facilitar la capacitat d’adaptació del marc legal als canvis
tecnològics. Cal aprofundir en la idea d’una
Administració més propera i participativa
amb més presència dels agents privats en
l’elaboració de disposicions legals i reglaments. L’organització administrativa és un
element fonamental que hauria d’ajudar de
manera decisiva en la competitivitat de les
empreses.

p Ha quedat demostrat, mitjançant simulacions reals i computacionals, que la
interacció entre els exutoris i els ruixadors pot perjudicar de manera seriosa
la seguretat quan se’n fa la instal·lació
conjunta.
p Els tècnics de l’Administració (bàsicament d’ajuntaments i Generalitat) no
tenen temps material per participar en
el control de les instal·lacions que afecten la seguretat contra incendis. Això
fa que habitualment les inspeccions es
desenvolupin de manera molt ràpida
o no es produeixin. Aquesta manera
d’actuar pot comportar alguns cops solucions inadequades o absurdes per a
l’activitat.

Un cas digne de comentar és el desenvolupament del disseny per prestacions ja establert en la normativa vigent, tant en el
RSCIEI com en el CTE.
El disseny prestacional té com a finalitat
satisfer de manera analítica i tècnicament
justificada els nivells de seguretat contra
incendis segons uns objectius de disseny,
i facilita la comprovació de l’eficàcia d’un
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És fonamental treballar
en una reglamentació
que s’adapti als
canvis tecnològics
d’una manera més
racional i ràpida.

bàsiques del CTE, perquè les seves prestacions són, almenys, equivalents a les que
s’obtindrien per l’aplicació purament prescriptiva dels documents bàsics. En canvi,
el desplegament d’aquesta reglamentació mitjançant els controls per part de
l’Administració i les entitats col·laboradores
dificulta l’aplicació d’aquest model, ja que
aquests controls no acostumen a tenir en
consideració el disseny prestacional. La
conseqüència final és que aquesta mena
de disseny no es pot dur a terme. Per això
caldria establir uns protocols de control i/o
certificació de persones que garantissin el
saber fer dels professionals.

sistema de protecció contra incendis en un
edifici. És l’aplicació de la ciència i els principis de l’enginyeria per a la protecció de
les persones i el seu medi dels danys que
poden provenir d’un incendi.

Per què es dificulta que es compleixi i
es desenvolupi la normativa del disseny
per prestacions amb controls purament
prescriptius? Per què no s’agafa el model
d’altres països més desenvolupats del nostre entorn? Ens hem parat a reflexionar
quins beneficis podria reportar a la societat si molts d’aquests recursos econòmics i humans, tant d’empreses com de
l’Administració pública, es dediquessin a la
innovació en el camp de la seguretat contra
incendis?

L’aplicació dels preceptes legals vigents en
seguretat contra incendis s’ha fonamentat
fins ara en un gran desplegament normatiu
que conseqüentment ha generat un increment dels costos tant per a les empreses
com per a l’erari públic. Aquesta gran regulació no sempre ha anat en benefici de
la seguretat, ja que s’ha deixat d’utilitzar
el mètode més emprat als països desenvolupats: el disseny prestacional basat en objectius, que és un disseny adaptat a la innovació contínua. El model espanyol i català
és, sense dubte, un model hiperlegislatiu i
prescriptiu que dificulta l’aplicació de noves tecnologies.

És fonamental treballar en una reglamentació que s’adapti als canvis tecnològics
d’una manera més racional i ràpida. En
aquest nou marc legal haurien d’intervenir
els principals agents de la seguretat contra
incendis.

El CTE ja va preveure el disseny mitjançant
l’estudi prestacional en el seu article 5,
punt 3b, en el qual s’estableix que per justificar que un edifici compleix les exigències bàsiques del CTE es pot optar per solucions alternatives (disseny prestacional)
que s’apartin totalment o parcialment dels
documents bàsics del CTE (disseny prescriptiu). Aquest mateix article 5 indica que
el projectista, sota la seva responsabilitat i
prèvia conformitat del promotor, pot adoptar solucions alternatives sempre que es
justifiqui que es compleixen les exigències

Hi ha, a més, altres opcions de control que
es podrien adoptar d’una manera molt
més coherent: per posar un exemple, en
les declaracions responsables i la validació
(funcions públiques de comprovació i verificació documental), establint, si cal, un
procediment de certificació de persones en
el camp del disseny prestacional, tal com
s’estableix a la norma UNE-EN ISO 17024
de certificació de persones o en altres siste-
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mes d’acreditació qualificada de persones.
Això, sens dubte, introduirà un nou paradigma en el camp de la seguretat contra incendis i l’adaptarà a l’evolució tecnològica.

expressa quins són els agents responsables
en aquesta matèria.
El projecte tècnic és el document que permet acreditar que les sol·licituds s’ajusten a
la normativa vigent en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi, així com
la justificació tècnica de les solucions proposades de conformitat amb les especificacions requerides per la normativa tècnica
aplicable.

1.3 Qui és el responsable de la
seguretat contra incendis?
L’Administració hauria de vetllar per tal que
els documents tècnics siguin signats per
tècnics competents que actuïn en aquesta
matèria i, per tant, ostentin les atribucions
professionals i els coneixements específics
sobre els mecanismes de prevenció en matèria d’incendis en edificacions, però també
en activitats i instal·lacions, i la normativa
i les reglamentacions tècniques aplicables.

La definició expressa dels tècnics competents que poden signar el projecte tècnic
i la resta de documentació tècnica no impedeix l’actuació d’altres tècnics si la particularitat de la matèria ho exigeix, però
sempre sota la responsabilitat i direcció
del tècnic projectista que coordinarà totes les actuacions. En aquest sentit, la Llei
d’ordenació de l’edificació també reconeix
la intervenció de diferents tècnics sota la
direcció del projectista: “Podran redactar
projectes parcials del projecte, o parts que
el complementin, altres tècnics de manera
coordinada amb l’autor d’aquest”.

Un dels elements destacats en l’eficàcia
de la seguretat contra incendis és la derivació de responsabilitats per part dels
tècnics competents. En aquest sentit, la
seguretat en cas d’incendi es fonamenta en l’assumpció de la responsabilitat en
l’aplicació de la normativa específica en
aquesta matèria per part dels agents que
intervenen en el procés de legalització i explotació de l’activitat. En concret, el RSCIEI
estableix que el projecte ha de ser redactat
i signat per un tècnic titulat competent, i el
CTE estableix que són responsables de la
seva aplicació els agents que participen en
el procés de l’edificació segons s’estableix
en el capítol III de la Llei d’ordenació de
l’edificació (LOE).

Els elements de judici als quals s’hauria
d’atendre a fi de determinar els professionals que són “els tècnics competents” són
els coneixements tècnics específics necessaris en solucions tècniques de seguretat
contra incendis i, en conseqüència, que
els permetin conèixer tècnicament i específicament les característiques de les activitats, les seves instal·lacions i els seus sistemes de control. Així mateix, a causa de
la complexitat de la regulació normativa i
del caràcter tècnic i científic que el sector
de la seguretat contra incendis requereix,
resulta indispensable que els tècnics competents tinguin la capacitat d’interpretar
adequadament els reglaments tècnics, les
instruccions tècniques complementàries i
les guies tècniques de reconegut prestigi,
així com la normativa i les reglamentacions

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis, estableix que la seguretat en
cas d’incendi es fonamenta en l’assumpció
de la responsabilitat en l’aplicació de la
normativa específica en aquesta matèria
per part dels agents que intervenen en
el procés de legalització i explotació de
l’activitat. La Llei no determina de manera
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trials de Catalunya, disposen de sistemes
de certificació de persones o els estan desenvolupant. Això ho veiem com una oportunitat per avançar-se en la certificació de
persones per al disseny prestacional.

tècniques aplicables. La complexitat normativa del RSCIEI, del Document bàsic de
seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del CTE,
de les normes UNE, de les instruccions, del
disseny basat en objectius, dels mètodes
d’avaluació del risc d’incendis, etc., no permet que sigui aplicada per un professional
que no disposi d’una formació reglada tècnica i no estigui especialitzat.

Una altra qüestió que cal tenir en compte és
com s’organitzen les professions tècniques
a altres països. A Alemanya, per exemple,
la Verein Deutscher Ingenieure (VDI), és a
dir, l’associació d’enginyers alemanys, és
l’única que agrupa tots els tècnics d’aquest
àmbit. D’aquesta manera s’optimitzen els
recursos i s’eviten duplicitats de funcions
i costos.

També cal incidir en el paper que té el
tècnic competent, amb la seva qualificació professional i formació, en el foment
del model d’autodeclaració certificada. En
aquest sentit, el titular de l’activitat, el projectista i els col·legis professionals s’haurien
de responsabilitzar de la certesa i adequació de les dades del projecte que comuniquen a l’Administració. Per tant, cal buscar
l’equilibri i redefinir quina serà en el futur
la funció de les entitats col·laboradores i la
dels col·legis professionals en substitució
del paper de control que fa l’Administració,
sense que hi hagi una duplicitat de funcions. On arriba el límit de l’autodeclaració
responsable i fins a quin punt pot substituir
el control administratiu?

1.4 Sinergies i funcionalitat dels
diferents agents
Un altre aspecte que cal debatre és el de la
funció dels diferents agents que intervenen
en el sector de la seguretat contra incendis.
En aquest sentit, és imprescindible establir
d’una manera pràctica llaços entre empreses, universitats, col·legis professionals i
Administració pública, que permetin crear
centres de recerca conjunts capaços de generar innovació i aportar nous avantatges
a la seguretat i, a llarg termini, un benefici
per a la societat.

Cal garantir l’eficiència dels sistemes i
instal·lacions de seguretat contra incendis
delegant la responsabilitat en uns tècnics
identificables per la seva idoneïtat tècnica.

Hem d’estar preparats per als nous reptes
que ens trobarem en el futur. Cal superar l’associacionisme tal com el coneixem
i buscar noves fórmules per tal de posar
en joc les sinergies entre empreses i en
col·laboració amb l’Administració. És el
cas dels clústers, i com a exemple concret
i molt recent tenim el procés seguit pel
Clúster de Seguretat contra Incendis. Molt
lluny de lluitar entre elles, les empreses inicien processos d’investigació compartits, es
complementen i aborden projectes de manera conjunta, la qual cosa facilita al sector
mecanismes per a la regulació, la internacionalització i la competitivitat.

D’altra banda, la condició d’organisme de
control cal reduir-la de manera considerable amb l’objectiu que no impliqui una
major burocràcia administrativa. Una solució podria passar per fer partícips en major
grau els col·legis professionals i per la certificació de persones i la formació especialitzada dels tècnics competents.
Malgrat que no són els únics, els col·legis
patrons de l’IDES, és a dir, el Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i el Col·legi Oficial d’Enginyers Indus-
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Cal superar
l’associacionisme tal
com el coneixem i
buscar noves fórmules
per tal de posar en joc
les sinergies entre
empreses i en
col·laboració amb
l’Administració.

res d’ara, és relativament incert, fet que pot
reportar alguns riscos però sobretot grans
oportunitats i que, per tant, haurà de comportar que les empreses s’adaptin amb decisió i capacitat d’innovació.

1.5 Quin és el futur del disseny
prestacional?
Tal com ja s’ha comentat, la reglamentació
actual ja preveu l’ús de documents reconeguts, guies de disseny de reconegut prestigi i normes tècniques com a normativa
aplicable de les condicions de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis.

Aquest esforç de les empreses, amb el suport de l’Administració, en concret de la
Direcció General d’Indústria com a agència
de suport a la competitivitat de l’empresa,
es veurà recompensat per l’execució de
projectes difícilment assumibles individualment, per la reducció dels costos de
la recerca i per l’increment de la capacitat
d’accedir al mercat exterior i a la internacionalització; i tot això en benefici del conjunt del sector de la seguretat contra incendis. Perquè amb les sinergies, la capacitat
és multiplica.

En qualsevol cas, convindria establir un
criteri validable objectivament pel que fa a
les actuacions dels agents (tècnics competents) implicats en el disseny prestacional,
que podria afectar la correcta execució de
projectes, en concret amb relació als treballs
dels agents o les entitats que es responsabilitzen del disseny (projectistes) i dels
agents que controlen i validen el disseny
(Administració, entitats col·laboradores i
col·legis professionals).
Tant el RSCIEI com el CTE estableixen
que el disseny prestacional és una eina del
disseny per a la seguretat contra incendis,
alternativa al disseny prescriptiu. I s’ha de
vetllar per tal que les persones que fan el
disseny prestacional disposin d’una especialització i acreditació que garanteixi el
bon ús d’aquesta mena d’eines.

Les universitats han d’estar al costat de
l’empresa per tal d’avançar i augmentar
les sinergies en recerca i innovació. Lamentablement, massa sovint actuen com a
empreses i provoquen certa desorientació:
preus fora de mercat, poca experiència empresarial, competència deslleial, ús excessiu d’estudiants en pràctiques per a treballs
especialitzats, projectes lligats en exclusiva
a les subvencions rebudes, etc.

Si bé el disseny prestacional és útil per a
qualsevol projecte d’incendis i així està establert a la normativa, actualment només
s’està desenvolupant en dos vessants segons els objectius dels estudis que es fan:
d’una banda, en l’aplicació dels sistemes
de control de fums i, d’altra banda, en el
disseny dels sistemes de seguretat contra
incendis en configuracions especials.

Cal adaptar-nos a aquest nou model que
evoluciona contínuament, aprofitant-nos
de la marca territorial que representa el
parc empresarial de Catalunya, i encara
més si tenim en compte que el futur, a ho-
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La formació i
capacitació tant dels
tècnics competents
que participin en el
disseny prestacional
com dels membres de
l’Administració, les
entitats col·laboradores
o els col·legis
professionals que facin
els controls, és un
element clau per a la
seguretat contra
incendis.

major eficàcia en la seva aplicació i donar cabuda a la innovació.
p Les guies de disseny de reconegut prestigi per a la justificació de solucions
tècniques de seguretat equivalents, atès
que aquestes han de ser justificades
pels tècnics i resoltes per l’òrgan competent de la comunitat autònoma.
p Les normes tècniques enteses com a especificació tècnica de caràcter voluntari
relativa a les activitats, instal·lacions i
productes, que un organisme de normalització pot establir i publicar.
Per tal que tot això es produeixi amb garanties, és necessari resoldre el procediment
de capacitació dels professionals del disseny prestacional. Una via podria ser el ja
comentat camí de la certificació de qualitat
de persones per part dels col·legis professionals competents en l’àmbit de la seguretat contra incendis, establint protocols per
a la capacitació tècnica, segons el que estableix la norma i els corresponents cursos
formatius especialitzats. La formació i capacitació tant dels tècnics competents que
participin en el disseny prestacional com
dels membres de l’Administració, les entitats col·laboradores o els col·legis professionals que facin els controls, és un element
clau per a la seguretat contra incendis.

En aquests casos, els projectes que es fan
amb disseny prestacional es troben molt
limitats i es refereixen majoritàriament a
aparcaments, naus amb ruixadors i grans
superfícies amb logística o emmagatzematges.
La Llei d’incendis estableix també l’ús de
guies interpretatives i de guies de reconegut prestigi. Cal ampliar l’abast del disseny
prestacional a qualsevol projecte d’incendi.

1.6 Manca de regulació pel que
fa a les instal·lacions de protecció
passiva contra incendis

Pel seu interès tècnic, la normativa ha
de recollir clarament els procediments
d’aplicació en matèria d’incendis, quan es
tracta de normativa complementària:

Anteriorment hem comentat que hi ha un
gran desplegament normatiu quant a la seguretat contra incendis. Tanmateix, hi ha
buits normatius tant pel que fa als sistemes
de protecció passiva en totes les fases (projecte, execució, control i manteniment)
com en la qualificació dels instal·ladors.

p Els documents reconeguts definits com
a documents tècnics, sense caràcter reglamentari, que serien un complement
de la reglamentació de seguretat contra
incendis, amb la finalitat d’assolir una
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un registre per al seu control. Hi ha una
norma recent, la norma UNE 192005 per
a la inspecció reglamentària en seguretat
contra incendis en establiments industrials,
que estableix els procediments d’inspecció
i manteniment. Caldria complementar
aquesta norma amb el títol d’instal·lador
de protecció passiva contra incendis, que
permetria obtenir una competència professional, i amb el registre d’empreses
instal·ladores i mantenidores.

Molt sovint, empreses no especialitzades
fan la instal·lació de productes de protecció passiva subministrats pel fabricant en
unes condicions d’assaig i amb un disseny
elaborat pel tècnic competent. Aquest desconeixement dels instal·ladors provoca habitualment una mala interpretació del disseny i una mala execució de la instal·lació
dels productes en les mateixes condicions
d’assaig.
Des de l’Administració de l’Estat s’han fet
passos en un nou reglament substitutiu
del Reglament d’instal·lacions de protecció
contra incendis (RIPCI) que ha d’incloure
la protecció passiva. Tanmateix, aquest
nou reglament continua sense publicarse per motius que desconeixem. De fet, el
RIPCI ha funcionat, en general, de manera
adequada pel que fa a les instal·lacions de
protecció activa contra incendis (extintors,
boques d’incendis equipades –BIE–, ruixadors, detecció...). Caldria crear un model
anàleg per a la protecció passiva que inclogués, per exemple, un registre per inscriure
els instal·ladors de passiva i l’assumpció
de responsabilitats per part dels tècnics
competents que participen en el disseny i
el control.

De la mateixa manera que les instal·lacions
de seguretat industrial requereixen procediments de presentació de la documentació, el compliment del RIPCI (Reial decret
1942/1993, de 5 de novembre), reglament
que no incorpora encara els sistemes de
protecció passiva, hauria de verificar-se
mitjançant procediments de presentació
de la documentació davant d’Indústria. De
fet, el RIPCI, en el seu capítol IV, article 17,
estableix:
Aquest reglament requerirà, quan així
s’especifiqui, la presentació d’un projecte o
documentació davant dels serveis competents en matèria d’indústria de la comunitat
autònoma.

Aquest precepte legal continua sense aplicar-se actualment.

Per tant, cal reorganitzar i aclarir el sistema i establir una validació dels sistemes de
protecció passiva contra incendis segons
la normativa vigent, ja que les confusions
generen dificultats en les direccions facultatives que comissionen les obres a l’hora
de validar la documentació per la disparitat de continguts que hi ha entre informes
i documents.

1.7 Interpretació de la normativa
La TINSCI és la Taula d’Interpretació de
la Normativa de Seguretat Contra Incendis, integrada per l’Administració
pública (Bombers de la Generalitat de
Catalunya i de Barcelona) i pels col·legis
professionals competents en el camp de
la seguretat contra incendis en l’edificació
(Col·legi d’Enginyers Industrials, Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials, Col·legi
d’Arquitectes i Col·legi d’Arquitectes Tècnics). Aquest grup s’encarrega de desenvo-

Un assaig d’una porta resistent al foc no
farà la seva funció, és a dir, frenar el desenvolupament de l’incendi, si no es troba
instal·lada en les mateixes condicions en
què es va assajar, i això requereix uns coneixements, una qualificació professional i
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d’un document ETA (European Technical Assessment, traduït com a Avaluació Tècnica Europea) o d’un informe d’assaig, cada un amb
les seves limitacions i condicions d’utilització.

lupar instruccions tècniques complementàries en aquells aspectes que no queden
regulats explícitament per les disposicions
legals i la reglamentació o que poden representar diferents visions interpretatives.
Aquest és un marc idoni per a una regulació adaptada a la innovació d’aquells
aspectes que no queden legislats, si bé
caldria una integració d’altres agents del
sector, una major delimitació de prioritats
respecte a les necessitats de la seguretat
contra incendis i, sobretot, una potenciació
de les activitats desenvolupades.

Per als mercats interiors a l’Estat espanyol,
també poden valer normes només d’àmbit
estatal, en el qual l’Associació Espanyola
de Normalització i Certificació (AENOR) és
l’entitat designada per tramitar-les. S’ha de
seguir el protocol establert pel Ministeri de
Foment. Entre altres documents, cal presentar una certificació emesa per un laboratori
acreditat a Espanya (acreditat per la norma
del producte) que indiqui que l’assaig i la
classificació són conformes a les normes
europees aplicables o bé a una norma espanyola, encara que no sigui harmonitzada.

Fins que no se solucionin alguns dels problemes més greus que afecten actualment
la seguretat contra incendis, es podrien
elaborar diferents instruccions tècniques
complementàries, especialment relacionades amb el disseny prestacional i els sistemes de protecció passiva contra incendis.

Quan el producte és innovador o no disposa de norma, hi ha procediments per avaluar les modificacions de productes ja assajats o productes sense norma de referència.

En el cas del disseny prestacional ja hi ha treballs que s’estan desenvolupant des del comitè europeu i a partir de la norma UNE-EN
ISO 17024. Actualment, les normes o guies
en aquest àmbit són estrangeres, com per
exemple la Guia d’enginyeria SFPE de protecció contra incendis basada en l’eficàcia.

A Catalunya, el LGAI Technological Center
és un organisme notificat. Els organismes
notificats només poden fer el marcatge CE
de les normes per les quals estan notificats.
I els productes amb el marcatge CE o que
disposen d’un document ETA poden circular per la Unió Europea de manera lliure i
sense cap tràmit addicional.

Seria recomanable prendre com a referent
la normativa dels diferents països més desenvolupats (disposicions legals dels països
del nord d’Europa, normes americanes i
desenvolupament d’aquestes normes).

A l’Estat espanyol, la condició per poder
ser notificat és tenir acreditada la norma per l’Entitat Nacional d’Acreditació
(ENAC). Caldrà fer possible la creació d’un
organisme català, una espècie d’ENAC catalana, amb potestat per concedir acreditacions d’interès públic segons s’estableix a la
reglamentació europea. Així mateix, caldrà
establir els sistemes de tramitació de normes com fa AENOR, una espècie d’AENOR
catalana, capacitada per treballar i desenvolupar noves normes i harmonitzar-ne les
europees que ja existeixen.

1.8 El subministrador de producte
de protecció contra incendis
Es consideren subministradors de productes els fabricants, magatzemistes, importadors o venedors de productes destinats a la
protecció contra incendis.
La circulació de producte per Europa es garanteix si es disposa d’una certificació CE,
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sistema constructiu innovador amb relació
als usos previstos i a les solucions constructives definides en l’àmbit de l’edificació i de
l’enginyeria civil.

Pot passar que no existeixi norma d’assaig o
EXAP (extended application) EN publicada. En
aquest cas, s’estableixen altres procediments.
La classificació de comportament davant
del foc s’obté a partir dels resultats de
l’assaig o a partir de les conclusions d’una
avaluació tècnica EXAP (extended application). S’utilitzen les normes EXAP quan es
volen introduir canvis en el producte assajat que van més enllà del camp d’aplicació
directa de la norma corresponent.

El DAU és un instrument per al foment de
la innovació i el desenvolupament tecnològic en el sector de la construcció, ja que
avalua la idoneïtat tècnica dels productes
i sistemes constructius innovadors, per
als quals no existeixen criteris normatius
consolidats. D’aquesta manera, el DAU fa
possible la comercialització i l’ús d’aquests
productes innovadors o no tradicionals
sota criteris tècnics documentats i reconeguts.

Quan no existeix la norma EXAP o no és
possible la realització de l’assaig, es pot estudiar la possibilitat d’emetre un informe
d’avaluació no EXAP.

Per analogia, un document DAU segueix els
principis i la metodologia europea pel que
fa a normalització de productes innovadors, segons la qual un producte o sistema
innovador és objecte del desenvolupament
d’un document d’avaluació específic per a
cada fabricant que ho sol·licita (documents
ETA a Europa).

Aquests procediments han d’estar sempre
previstos en la normativa, per tal que els
nous productes innovadors es puguin introduir en el mercat d’una manera ràpida
i amb garanties de seguretat.
En el cas de productes innovadors que no
disposen ni de norma de producte ni de
norma d’assaig, el CTE preveu que els productes, equips i sistemes innovadors han
de demostrar el compliment de les exigències bàsiques del CTE referent als elements
constructius en els quals intervenen, mitjançant una avaluació tècnica favorable de
la seva idoneïtat per a l’ús previst, concedida per una entitat autoritzada.

Només després d’un temps d’acumulació
d’experiència d’avaluació (és a dir, després
de diversos ETA), s’està en disposició de
poder normalitzar aquell producte/sistema. En aquest context, és la Comissió Europea qui decideix quan aquest traspàs a
norma és factible, segons l’experiència sobre el producte.

A Catalunya, l’entitat autoritzada és
l’Institut de Tecnologia de la Construcció
(ITeC), inscrita en el Registre General del
Codi Tècnic de l’Edificació, com a organisme autoritzat per a la concessió del document d’adequació a l’ús (DAU), que correspon a l’avaluació tècnica de la idoneïtat de
productes o sistemes innovadors.

Com que els informes EXAP han de ser
emesos pel laboratori que ha realitzat
l’assaig, s’entén que segueixen el mateix
protocol que un informe d’assaig. D’altra
banda, els informes no EXAP no son vàlids
de manera automàtica i necessiten una revisió i emissió de nou informe per un laboratori acreditat per a l’assaig.

El DAU és la declaració de l’opinió favorable de les prestacions d’un producte o

Un exemple de la problemàtica esmentada és el cas que s’exposa a continuació i
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1.9 Quina hauria de ser la funció
de control?

que fa referència a les cortines tallafocs.
El Ministeri de Foment respon a informes
d’extensions i treballs de laboratori. La
realitat demostra que s’estan instal·lant
cortines amb mesures màximes no extretes a partir d’EXAP, sinó per l’experiència
del laboratori malgrat que hi hagi una
norma prEN EXAP. I aquestes, avui en dia,
estan inscrites en el Registre General del
CTE, cosa que ocasiona molta confusió en
el mercat. No hi ha cap tipus de control
sobre si els sistemes que s’instal·len són
els mateixos equips que han estat assajats, ja que no hi ha traçabilitat que ho
demostri. En canvi, determinades empreses subministradores han de fer tots els
assajos per obtenir l’adequació dels seus
productes amb les diferències de costos i
garanties de seguretat que això representa. Com s’aconsegueixen aquestes concessions? Qui ho ha concedit?

L’Administració de la Generalitat pot exercir
les seves funcions de control sobre tot tipus
d’establiments, inclosos els establiments
industrials, directament o mitjançant les
entitats col·laborades de l’Administració.
Les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi són els agents que
exerceixen les funcions de control sobre els
establiments i les activitats, prèvia delegació de funcions expressa de l’Administració
de la Generalitat. És obligació d’aquestes
entitats disposar de les autoritzacions preceptives.

És cert que hi ha una lentitud excessiva
del CTE per dur a terme el registre de determinats productes innovadors, i un control escàs i molt subjectiu del procediment
establert que el Ministeri de Foment duu
a terme sobre aquests sistemes a l’hora
d’inscriure’ls com a compliment del CTE.

Els tècnics habilitats de les entitats
col·laboradores de l’Administració en matèria de seguretat en cas d’incendi són els
agents habilitats per la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior per tal
de poder dur a terme les funcions que en
l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis s’atribueixin a les entitats
autoritzades.

Cal afegir, també, que el reconeixement
dels informes de classificació en altres països de la Unió Europea no és automàtic.
Si bé la circulació s’hauria de garantir si
es disposa d’una certificació CE o d’un document ETA, la realitat és que en alguns
països es posen moltes traves addicionals.
Pot ser que es demani la documentació
completa i que se sol·liciti una reavaluació en el país de destí; dependrà de
l’Estat de destí. En funció del país, també
pot ser que sigui necessària la realització
de tràmits administratius, que s’exigeixi
l’emissió d’un nou informe de classificació
o, fins i tot, la realització d’algun assaig
de contrast.

El règim d’intervenció administrativa per
part de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya és de caràcter previ a través
del control preventiu, definit com a acte
de comprovació, dut a terme per una administració o una entitat col·laboradora de
l’Administració en els terminis prefixats,
per tal de verificar que en l’exercici de
l’activitat o activitats que es desenvolupen
en un establiment es compleixen totes i
cada una de les prescripcions i determinacions fixades per la legislació sectorial
aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis i, específicament, les assenyalades en l’autorització o llicència
sol·licitada.
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El projecte tècnic de
seguretat contra
incendis ha de ser
signat per un tècnic
competent que estigui
en possessió de la
titulació acadèmica i
professional habilitant.

instal·lacions de protecció contra incendis? El legislador atribueix a cada professió
aquells elements, competències, funcions i
tipus de desenvolupament social sense els
quals no seria intel·ligible com a tal (ningú no dubta que per operar una persona
cal un metge, per defensar en un judici un
advocat, per fer una teràpia un psicòleg...).
Hauria de verificar-se el compliment de la
legislació i la figura del tècnic competent,
segons el que estableix la LOE, respecte a
un tema tan important que afecta la seguretat de les persones.

El personal de les entitats col·laboradores
de l’Administració en matèria de prevenció
i seguretat en cas d’incendis, hauria de tenir la mateixa titulació que s’exigeix al tècnic projectista i estar col·legiat al corresponent col·legi professional? Tal com ja s’ha
comentat, la Llei d’ordenació de l’edificació
defineix de manera clara i concisa i sense
cap mena de dubtes els agents que intervenen en l’edificació concretant les seves
titulacions.

El projecte tècnic de seguretat contra incendis, adjunt a la sol·licitud de llicència o
autorització, ha de ser signat per un tècnic
competent que estigui en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant,
i que compleixi les condicions exigibles per
a l’exercici de la professió. Amb més motiu, el responsable de verificar aquestes actuacions hauria de disposar dels mateixos
requeriments de competència professional.
Entenem que cal un nou model per verificar les solucions tècniques adoptades per
un tècnic competent. Cal que les persones
que adopten les solucions tècniques i es
fan responsables d’un disseny de seguretat
contra incendis, ostentin els coneixements
i la titulació professional i acadèmica habilitant en l’edificació, les activitats, els
processos, les instal·lacions o l’energia. La
redacció d’un projecte requereix uns coneixements tècnics i específics de les característiques de les instal·lacions i sistemes
de protecció contra incendis en les edificacions. També és necessari conèixer les conseqüències d’un disseny deficient i tenir en
compte que la normativa i les reglamentacions tècniques aplicables són molt extenses. Els col·legis professionals podrien fer
el paper de garants verificant que el tècnic
competent disposa de la formació habilitant professional i dels coneixements espe-

En aquest sentit, no es pot privar una
professió de les atribucions que li són típiques, assignant-les a altres professions,
ja que això trenca greument l’àmbit propi
de la corresponent professió, que s’ha de
desenvolupar de manera responsable. És
un error que els tècnics que auditen les
instal·lacions contra incendis dissenyades
per un projectista no tingui els coneixements establerts per la LOE.
Tot això no s’oposa al fet que determinades
competències puguin ser compartides per
diferents professionals, però aquesta competència s’ha d’examinar d’acord amb la capacitat tècnica real que es deriva del nivell
de coneixements exigibles per a l’obtenció
del títol. És de sentit comú que un enginyer informàtic, un biòleg, un matemàtic o
un físic participin com a auditors d’unes
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cífics adequats en seguretat contra incendis mitjançant la figura de la certificació de
persones.

Cal eliminar el llast d’èpoques passades i
treballar en un canvi de paradigma per a
l’evolució del sector.

Les empreses instal·ladores i les mantenidores en matèria d’incendis són els agents
que estan degudament autoritzats per
instal·lar, mantenir o reparar, respectivament, els aparells, els equips, els sistemes
o les instal·lacions emprats en la protecció contra incendis. Aquest aspecte queda
regulat en el Reial decret 1942/1993 mitjançant la figura dels instal·ladors autoritzats i el registre d’empreses instal·ladores.
El mateix succeeix amb els mantenidors,
que també hauran de ser autoritzats. En
els dos casos, empreses instal·ladores i
empreses mantenidores, es requereix la
figura d’un tècnic titulat competent com
a responsable tècnic, el qual ha de presentar un certificat de la posada en marxa de la instal·lació (RIPCI). I és obligació
d’aquestes empreses complir les condicions
de seguretat en cas d’incendi legalment
exigibles, les normes tècniques amb prestigi reconegut, les bones pràctiques professionals generalment acceptades i els requisits i les obligacions corresponents per a la
seva autorització.

1.10 Comentaris a l’autoprotecció i
a la seguretat contra incendis
El Reial decret 393/2007, de 23 de
març, pel qual s’aprova la Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions
d’emergència (d’àmbit estatal), estableix
que els plans d’autoprotecció han de ser
elaborats per un tècnic competent capacitat per dictaminar sobre aquells aspectes
relacionats amb l’autoprotecció respecte
als riscos a què estigui subjecte l’activitat.
Amb el redactat actual, la figura del tècnic
competent queda lligada a la capacitació
per dictaminar sobre riscos específics, com
per exemple energia nuclear, indústria química, centrals elèctriques, risc d’incendi o
explosió... En aquest sentit, el personal tècnic competent haurà d’estar capacitat en
l’especialitat corresponent.
A Catalunya, apareix la figura del tècnic
competent en plans d’autoprotecció. En
aquest cas, no és necessari que la figura del
tècnic competent quedi lligada a la capacitació per dictaminar sobre riscos específics,
sinó que hi ha prou a superar un curs de
140 hores per al bàsic i 80 hores addicionals per al superior. Cal, però, que els tècnics que dissenyin un pla d’autoprotecció
per a la indústria química o nuclear, per
exemple, tinguin la formació adequada, específica i professional habilitant.

D’altra banda, existeix un altre tema de
debat. On ha d’arribar el límit del control de les entitats col·laboradores de
l’Administració? La resposta cal considerarla en el marc de la Directiva de serveis i en
les responsabilitats que adquireixen els tècnics competents en l’elaboració dels seus
projectes i en l’actuació de verificació dels
col·legis professionals competents.
Pel que fa als col·legis professionals, caldria unificar esforços i eliminar duplicitats.
Si se sumessin esforços, el sector treballaria en una nova dimensió que afectaria de
manera molt positiva el desenvolupament
i l’eficàcia de la seguretat contra incendis.

D’altra banda, si bé es va publicar el Reial
decret 393/2007 amb nou documents com
a contingut del Pla d’autoprotecció, cal especificar que a Catalunya es va publicar el
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual
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l’empresa són exagerats i inassumibles
per a ambdues. Aquest fet repercuteix
en la disminució del temps dedicat a la
implantació i seguretat del propi pla.

s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció
i es fixa el contingut d’aquestes. Aquest Decret 82/2010 d’autoprotecció d’aplicació
només a Catalunya representa una manera
diferent d’elaborar plans d’autoprotecció
respecte a la resta de l’Estat.

p L’obligació d’elaborar plans d’autoprotecció pot variar segons el nombre de
persones i el lloc on s’elabora (Comunitat de Madrid, 2.000 persones; Catalunya, 500 persones; País Basc, 300
persones). És evident que no hi ha un
criteri únic.

Amb el Decret 82/2010 d’aplicació només a Catalunya s’estableixen uns límits
per elaborar plans, com per exemple quan
l’aforament és igual o superior a dues mil
persones o quan l’alçària d’evacuació és
igual o superior a 28 metres. Aquest Decret marca una estructura que molts cops
no s’adapta a la realitat de l’activitat de la
qual s’està fent el pla d’autoprotecció.

Caldria obrir un debat seriós sobre les implicacions que representa el Decret 82/2010
pel que fa a l’elaboració dels plans, la seva
implantació i els costos tant per a les empreses com per a l’Administració pública.
No hi ha dubte que hi ha altres procediments iguals de segurs o més i que comporten menys tràmits administratius (es
podria dedicar més temps a la implantació
i menys a la documentació), i un exemple
d’això és l’ús del disseny prestacional en
l’evacuació dels edificis.

Així mateix, hi ha un gran nombre
d’activitats amb un risc important que queden fora de control i de l’abast del Decret.
En canvi, per a les activitats que s’hi inclouen, la demanda de documents és excessiva i molt prescriptiva.
En el cas de la seguretat contra incendis en
autoprotecció, ens podem fer alguns plantejaments:

1.11 Consideracions per a una
organització en una Catalunya
independent

p Cal preguntar-nos per què no es poden utilitzar guies especialitzades de
reconegut prestigi en autoprotecció a
Catalunya, basades en objectius. Hi ha
moltes guies específiques de reconegut prestigi per a l’elaboració de plans
d’autoprotecció, i el seu ús no s’hauria
de restringir. És evident que no s’ha de
fer servir la mateixa guia per a una central elèctrica que per a una instal·lació
esportiva.

Un nou Estat amb una Catalunya independent obriria un marc nou en el qual caldria reforçar els punts forts de la seguretat
contra incendis i eliminar o modificar els
punts febles que impedeixen el desenvolupament, la competitivitat i el creixement
del sector. A continuació indiquem alguns
aspectes que cal tenir en compte per a un
plantejament del sector de la seguretat
contra incendis en el marc d’una Catalunya
independent:

p Els costos de control que ha comportat en el terreny documental el desenvolupament del Decret
82/2010 d’autoprotecció tant per a
l’Administració pública com per a

p Cal treballar en un marc normatiu nou
influenciat pels països més desenvolupats. Actualment hi ha un marc norma-
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en possessió de la titulació acadèmica
i professional habilitant, segons correspon en l’àmbit de les seves competències. Els tècnics competents han
de tenir la capacitat d’interpretar adequadament les disposicions legals i la
normativa.

tiu hiperprescriptiu, el qual genera uns
sobrecostos respecte a l’increment de
la seguretat obtingut. Caldria definir
de manera coherent els agents encarregats de treballar en les noves disposicions legals i en la normativa que es
pugui acabar generant. Cal donar una
especial rellevància a la innovació i
posar a disposició els mitjans adequats
que facilitin la capacitat d’adaptació
del marc legal als canvis tecnològics,
amb una major presència dels agents
privats. Una deficient organització administrativa pot interferir de manera
decisiva en la competitivitat de les empreses.

p Un altre aspecte que cal debatre és el
de la funció dels diferents agents que
intervenen en el sector de la seguretat
contra incendis. En aquesta línia, cal establir d’una manera pràctica els llaços
entre tots els agents que intervenen en
el sector de la seguretat contra incendis
amb l’objectiu de fomentar la innovació
i aportar nous avantatges a la seguretat. I cal sumar esforços especialment
entre les empreses i l’Administració per
tal de potenciar la competitivitat de
l’empresari i incrementar la capacitat
d’accedir al mercat exterior i a la internacionalització.

p Si bé la reglamentació vigent estableix
la possibilitat de l’ús del disseny prestacional, el desplegament d’aquesta
reglamentació mitjançant els controls
per part de l’Administració i les entitats
col·laboradores en dificulta l’aplicació,
ja que aquests controls no acostumen a
tenir en consideració el disseny prestacional. Per tant, és fonamental treballar
en una reglamentació que s’adapti als
canvis tecnològics d’una manera més
racional i ràpida i en benefici de la seguretat.

p Cal potenciar el disseny prestacional.
La normativa ha de recollir clarament
els procediments d’aplicació en matèria
d’incendis quan es tracta de normativa
complementària que afecta el disseny
prestacional. De la mateixa manera, és
necessari resoldre de manera urgent el
procediment de capacitació dels professionals del disseny prestacional.

p La garantia que una instal·lació o un
sistema de seguretat contra incendis
ha estat executat correctament amb
la supervisió dels tècnics competents
s’hauria de fonamentar, bàsicament,
en l’assumpció de la responsabilitat
per part del propi tècnic i del titular
del l’activitat, tal com estableix la Directiva de serveis. Són responsables de
la seva aplicació els agents que participen en el procés de l’edificació segons
s’estableix en el capítol III de la LOE.
Els tècnics competents per projectar i
dirigir els sistemes i instal·lacions de
protecció contra incendis han d’estar

p Seria interessant treballar en un nou
reglament que estableixi les actuacions
i el control dels sistemes de protecció
passiva. És urgent la regulació i qualificació dels instal·ladors de protecció passiva contra incendis i les seves
instal·lacions, així com l’inexistent
manteniment. També hi ha molts aspectes que s’han de millorar en totes les
fases dels sistemes de protecció passiva
(projecte, execució, control i manteniment).
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Cal garantir un
equilibri entre la
seguretat i els costos
de control
administratiu
establerts.

p Cal redefinir el límit del control
de l’Administració o de les entitats
col·laboradores de l’Administració en el
marc de la Directiva de serveis i tenint
en compte les responsabilitats que adquireixen els tècnics competents en el
desenvolupament de les seves funcions.
L’actuació de verificació dels col·legis
professionals competents podria ser
un camí a investigar. Cal garantir un
equilibri entre la seguretat i els costos
de control administratiu establerts. El
personal de les entitats col·laboradores
de l’Administració, responsable de verificar les instal·lacions de seguretat
contra incendis, hauria de disposar,
almenys, de la mateixa capacitació tècnica (titulació acadèmica i professional
habilitant) que s’exigeix al tècnic projectista i estar col·legiat al corresponent
col·legi professional. En qualsevol cas,
la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d’ordenació de l’edificació, en el seu capítol III descriu els agents de l’edificació,
les seves funcions i responsabilitats.
En concret, aquest ordenament jurídic
identifica com a tècnics competents
per projectar i dirigir els sistemes i les
instal·lacions de protecció contra incendis el projectista, el director d’obra o el
director d’execució d’obra que en el procés de l’edificació han d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’enginyer industrial,
enginyer tècnic industrial, arquitecte o
arquitecte tècnic, segons correspongui
en l’àmbit de les seves competències. A
Catalunya, aquest fet no s’ha tingut en
consideració a partir de la publicació de
la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat
en matèria d’incendis.

p Seria bo enfortir el grup que s’encarrega
de desenvolupar instruccions tècniques
en aquells aspectes que no queden regulats explícitament per les disposicions
legals i la reglamentació o que poden
representar diferents visions interpretatives, integrant els agents privats del sector de la seguretat contra incendis. Caldrà prendre com a referent la normativa
dels diferents països més desenvolupats.
p Respecte als subministradors de productes destinats a la protecció contra incendis, s’ha d’evitar que decisions de caràcter subjectiu permetin la instal·lació de
productes no adequats com està succeint
actualment. S’haurà de vetllar pel compliment dels mecanismes ja establerts, per
tal que no es permetin tractes de favor a
determinades empreses o productes, però
que al mateix temps permetin una agilitat
en el registre de productes innovadors.
p Cal començar a treballar en la creació
d’una “ENAC catalana” com a organisme amb competències per a determinades acreditacions d’abast general i
una “AENOR catalana” capacitada per
tramitar i harmonitzar normes. Els procediments d’elaboració i tramitació de
normes han d’estar sempre previstos
reglamentàriament per tal que els nous
productes innovadors es puguin introduir en el mercat d’una manera ràpida
i, alhora, amb garanties de seguretat.

p Cal estudiar altres formes d’associació
i/o col·legiació de les professions tenint
en compte el sistema organitzatiu que
hi ha en altres països, amb la finalitat
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2 L’organització de la lluita
contra incendis

que els col·lectius professionals a Catalunya puguin realitzar funcions de
manera coordinada i molt més efectiva,
unificant els esforços, racionalitzant els
recursos i eliminant duplicitats.

2.1 Introducció
La societat catalana, que podem identificar-la com a mediterrània, postindustrial,
amb un grau elevat d’organització social
i certes quotes gens menyspreables de
benestar, s’ha dotat d’una organització
complexa per lluitar contra els incendis.
Aquest grau de complexitat dificulta la
seva comprensió des d’una mirada neòfita, que no coneix encara les interioritats
del model català de lluita contra incendis.
Us oferim, doncs, aquests apunts a mode
de fotografia del moment present amb
l’objectiu d’explicar el model català de lluita contra incendis.

p Tenint també en compte les experiències d’altres països, s’hauria de revisar profundament el Decret 82/2010
d’autoprotecció i les disposicions que
el desenvolupen. Els costos de control
que comporta en el terreny documental el desenvolupament del Decret tant
per a l’Administració pública com per a
l’empresa, repercuteix de manera considerable en la disminució del temps
dedicat a la implantació del pla i en la
seguretat. S’ha de poder optar a diferents
guies de reconegut prestigi en autoprotecció, les quals evolucionen de manera
contínua, així com desenvolupar el disseny prestacional també en el camp de
l’autoprotecció. Cal lligar la figura del
tècnic competent en autoprotecció a la
capacitació per dictaminar sobre riscos
específics, de manera que el personal tècnic competent hauria d’estar capacitat en
l’especialitat corresponent, la qual cosa
no succeeix a Catalunya des de la publicació del Decret 82/2010. Cal establir,
també, uns criteris mínims per a totes les
activitats que queden fora de control de
la reglamentació en autoprotecció.

En les conclusions, esbossarem alguns
apunts addicionals per a aquelles persones
que es vulguin plantejar l’avenç d’aquest
model en el marc d’una Catalunya independent partint d’alguns dels reptes que ja
tenim plantejats en l’actualitat.

2.2 Elements identificadors de la
lluita contra incendis a Catalunya
En l’àmbit de la gestió pública de les
emergències, tant en l’entorn ibèric com
en l’euromediterrani, s’ha acceptat que
la manera com els catalans hem organitzat el nostre sistema de lluita contra
incendis en els darrers cinquanta anys ha
generat un model català de lluita contra
incendis. Fins i tot ha estat un model copiat i de vegades millorat en els darrers
decennis en diverses regions de la península Ibèrica.

La societat catalana,
mediterrània i
postindustrial
s’ha dotat d’una
organització complexa
per lluitar contra els
incendis.

El Cos de Bombers de l’Ajuntament de
Barcelona i el Cos de Bombers de la Generalitat són les peces fonamentals d’aquest
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model. Per qui estigui interessat en els orígens i la gènesi de totes dues estructures
públiques de lluita contra els incendis, hem
de remetre’ls a l’apassionant lectura dels
llibres Història del Cos de Bombers de Barcelona1 i Bombers de Catalunya. Història i present2. Amb la lectura d’ambdues publicacions i amb la consulta de les informacions
penjades en l’actualitat en els portals web
corporatius de tots dos cossos3 i en blogs
especialitzats4, hom es pot fer un mapa
prou fidel dels orígens i l’evolució històrica
dels cossos de bombers a Catalunya fins a
l’actualitat.

expliquen la vertebració del model català
de lluita contra els incendis: la seva evolució històrica; la precoç concepció regional
de la prestació del servei, i el pes determinant que juga la lluita contra l’incendi
forestal.
Abans d’analitzar-los, fem un apunt sobre
el Cos de Bombers de Barcelona, ja que la
seva evolució s’escapa, en certa mesura,
del focus de la nostra anàlisi.

2.2.1 Un apunt sobre el Cos de
Bombers de l’Ajuntament de
Barcelona

Hom considera l’any 1962 com a data de
naixement del model actual de lluita contra els incendis. I identifiquem tres elements que, segons el nostre punt de vista,

Per bé que el Cos de Bombers de Barcelona representa, en termes percentuals,
aproximadament el 30% de l’operatiu de
lluita contra els incendis a Catalunya, si
ens fixem en el nombre de bomberes i
bombers de guàrdia diaris, la seva evolució en els darrers decennis segueix un
patró clàssic dins del món de la vertebració dels cossos de bombers. En termes
generals, la lluita contra els incendis al
municipi de Barcelona (l’àmbit territorial d’actuació que li és propi) ha seguit
la pauta clàssica d’un cos de bombers
urbà d’una gran ciutat. Això vol dir:
adequació de la resposta operativa a un
àmbit territorial relativament petit i conegut, temps de resposta molt curts i experiència acumulada des de 1865.

1 Mestre, J.: Història del Cos de Bombers de
Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona,
1991.
2 Ferrer, M.; Lanau, O.; Rovira, J. i Savalls, C.:
Bombers de Catalunya. Història i present. Barcelona: Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya, 2009.
3 Vegeu, pel que fa als Bombers de la Generalitat: http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.f175b8aac58f5caf65d789a2b0
c0e1a0/?vgnextoid=8969edef8bed4210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=896
9edef8bed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default. I pel que fa als Bombers
de l’Ajuntament de Barcelona: http://www.bcn.
cat/bombers/ca/quisom_historia.html.

La lluita contra els incendis a Barcelona,
doncs, segueix un esquema clàssic de marcat caràcter municipal, de gran urbs i de
temps de resposta altament optimitzats.
Tot i així, la lluita contra els incendis forestals també és present dins del Cos de
Bombers de Barcelona pel fet d’atendre el
vessant barceloní de la serra de Collserola i les àrees forestals de la muntanya de
Montjuïc.

4 Recomanem el blog: http://socbombervoluntari.blogspot.com.es/, de Marc Ferrer, bomber voluntari de la Generalitat i gran divulgador
del món dels bombers a Catalunya. Aquest és un
blog interessant pel volum i interès de la informació històrica que s’hi pot consultar.
Vegeu també el blog: http://historiesdebombers.blogspot.com.es/, que conté una entrada
específica amb els dinou números publicats de
la revista Apagafocs, especialitzada en la difusió
de la història dels bombers a Catalunya.
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2.2.2 Cinquanta-dos anys del
model català de lluita contra
incendis

2.2.3 Precoç concepció regional
de la prestació del servei
La Diputació de Barcelona (seguida anys
més tard per la de Girona, amb un pes encara més central de l’atenció en l’incendi
forestal) va ser la primera Administració
local no municipal del règim franquista
que va proposar una xarxa de parcs de
bombers per donar servei a tota la província, ultrapassant concepcions urbanes i rurals, que s’ubicarien en zones del territori
que responien a una lògica de gestió regional del servei. Una mentalitat del tot visionària per l’època, i que malauradament
no hem sabut encara reconèixer i agrair als
seus inspiradors. Aquesta concepció regional del servei de bombers duria implícites
dues conseqüències molt rellevants per a
l’organització del servei: el comandament
únic en la lluita contra els incendis i la coordinació operativa.

L’any 1958 José Clapés Targarona, alcalde de Terrassa i diputat provincial
a la Diputació de Barcelona, va rebre
l’encàrrec d’iniciar els estudis per a la
creació del servei provincial d’extinció
d’incendis de Barcelona, que va veure
la llum el 30 d’octubre de 1962 amb la
creació del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI). L’autarquia
començava a recular i s’iniciava la construcció d’un model d’administració tecnocràtica en l’època del desarrollismo
que, deixant de banda la seva naturalesa
política, va saber modernitzar el país en
un temps rècord.
També l’any 1958 es va crear la primera
estructura de vigilància forestal voluntària
a Gelida, reconeguda des del 1960 com a
Cos de Voluntaris del Distrito Forestal de
l’Estat, i que seria l’embrió del Cos de Bombers Voluntaris del mateix SPEI provincial,
organitzat amb el seu propi Reglament de
bombers voluntaris des del 10 de febrer de
1970.

La Diputació de
Barcelona va ser
la primera
Administració local
no municipal del
règim franquista que
va proposar una
xarxa de parcs de
bombers per donar
servei a tota la
província, ultrapassant
concepcions urbanes
i rurals.

Hom identifica, per tant, l’any 1962 com
el de la creació de l’estructura actual de
lluita contra incendis a Catalunya amb
les característiques identificadores esmentades de: concepció regional i paper
central de l’atenció a l’incendi forestal.
Com s’explica molt bé en la bibliografia abans comentada, amb anterioritat a
aquesta data existien a Catalunya múltiples i diversos serveis municipals de
lluita contra els incendis o, en el millor
dels casos, cossos de bombers municipals, amb diversos graus de professionalització i diferents nivells d’estructura
jeràrquica.
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2.2.3.1 Comandament únic en la
lluita contra incendis

La concepció regional
de comandament únic
i de coordinació
operativa ha aportat al
Cos de Bombers de la
Generalitat un nivell
altíssim, homologable
per la banda alta a
qualsevol altre model
europeu de lluita
contra incendis.

La necessitat de donar resposta a les noves
necessitats de gestió que es generaven va
propiciar la necessitat de bastir una potent
estructura tècnica central. Pensem, per
posar només un exemple, en la xarxa de
comunicacions per carretera que hi havia
als anys seixanta a la província de Barcelona, construïda en molts casos en temps
de la Mancomunitat, i en l’ingent esforç
que feien els tècnics per desplaçar-se contínuament pel territori. Aquesta estructura
tècnica va generar en poquíssims anys un
autèntic cos de bombers de dimensions
colossals per l’època, amb un remarcable
grau de modernització i professionalització. D’alguna manera es va generar una
mena de contrapoder en matèria de seguretat pública enfront dels alcaldes franquistes. Cal pensar que, com d’altra banda passa molt sovint en l’evolució històrica dels
serveis de lluita contra incendis, esdeveniments catastròfics com els aiguats de la tardor de 1962 i la posterior gran nevada de
la nit del 25 de desembre van fer veure la
necessitat de crear estructures supramunicipals de resposta a les grans emergències,
ja que en aquestes ocasions s’evidencia la
necessitat d’una major coordinació i una
millor preparació que permetin afrontar
fenòmens extraordinaris.

local i les competències locals en matèria
de seguretat pública, els incendis s’aborden
amb una total i independent coordinació
operativa per part del Cos de Bombers de
la Generalitat.
Això implica que es comparteixen tecnologies i procediments de treball,
s’homologuen els sistemes de presa de
decisions, les estructures jeràrquiques i
les operatives, tant des d’una perspectiva
estratègica, tàctica com tècnica. Per terra
i per aire.
També aporta una rapidíssima capacitat
de mobilització de recursos. Probablement, “portes endins” no som conscients
de l’elevat grau d’optimització de recursos que la coordinació operativa aporta
en l’operatiu de lluita contra incendis a
Catalunya; imaginem-nos una realitat
competencial i operativa d’arrel municipalista: multiplicaria per un factor difícil de
calcular el cost econòmic, les dificultats de
coordinació i, en definitiva, l’eficàcia final
de la lluita contra incendis (dificultats que
sí que es reprodueixen en l’actualitat en les

2.2.3.2		 Coordinació operativa
La segona conseqüència que emana de la
primera és la implantació, en un primer
moment de facto i després de manera més
conscient, d’una autèntica, moderníssima
i molt potent coordinació operativa arreu
del territori. Efectivament, des de fa dècades que a Catalunya, en la lluita contra
incendis, i malgrat l’autoritat dels alcaldes
i les normatives que defensen l’autonomia
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(i en les conseqüències polítiques que implica una “mala campanya” forestal, per exemple). Segur que moltes persones que llegiran aquest article, o bé han participat com
a voluntaris ocasionals en l’extinció d’algun
incendi forestal, o bé coneixen algú del seu
entorn que ho ha fet alguna vegada5.

estructures d’Agrupacions de Defensa Forestal, ADF, i Voluntaris de Protecció Civil
Municipal).
Aquesta concepció regional de comandament únic i de coordinació operativa ha
aportat al Cos de Bombers de la Generalitat el que, al nostre entendre, és el principal èxit de la seva història: la capacitat
real de posar en pràctica una metodologia
de treball basada en l’anticipació, la contundència i la coordinació operativa en la
lluita contra incendis d’un nivell altíssim,
homologable per la banda alta a qualsevol altre model europeu de lluita contra
incendis.

Per fer front als incendis forestals, la societat catalana no només ha dotat els cossos
de bombers de moltes eines –i molt potents– per fer-hi front; veurem, a continuació, la munió d’agents que prenen part en
l’operatiu d’extinció.
La desproporció entre el cost dels recursos
humans, tècnics i econòmics que s’aboquen
en l’extinció dels incendis forestals i el valor de les pèrdues reals quantificables que
ocasionen en termes patrimonials, paisatgístics o, fins i tot, de pèrdua del bosc com
a bé comú (valor, d’altra banda, ben difícil
de quantificar) adquireix, des d’una anàlisi
professional desapassionada, proporcions
pantagruèliques.

2.2.4 El context i el pes de la lluita contra incendis forestals
Junt amb la gènesi històrica i la concepció
regional del servei, el tercer element que
permet entendre el model català de la lluita contra incendis a Catalunya és el paper
que hi juga l’incendi forestal. Entès com a
fenomen complex, i no només des del punt
de vista de la seva extinció, té una gran importància simbòlica i real per a la societat
catalana. La lluita contra els incendis forestals a casa nostra tal vegada té més a veure
amb qüestions de caràcter sociològic i de
percepció del risc que no pas amb qüestions tècniques i de resposta a la preservació d’un bé econòmic, patrimonial –com en
el cas d’un incendi industrial–, natural o,
en definitiva, paisatgístic.

Volem posar sobre la taula aquest apropament sociològic, sota el risc que sembli excessivament esbiaixat, per posar en
evidència que no ens trobem davant de la
construcció d’una resposta tècnica i mesurada a un risc conegut i important a Catalunya, sinó de la construcció social d’una
5 Aquest article no inclou deliberadament cap
referència als anomenats voluntaris ocasionals,
presents en els operatius d’extinció forestal en
els “anys dolents” fins a començaments del segle XXI. A partir de l’any 2003, un “any dolent”,
la seva participació va començar a descartar-se
per dos motius principals: d’una banda, per la
complexitat organitzativa que suposava i la
poca efectivitat real que aportaven als operatius
d’extinció; d’altra banda, pel creixement i la millora organitzativa d’ADF i Voluntaris de Protecció Civil Municipals, que els va absorbir en bona
mesura.

La lluita contra incendis forestals cohesiona
la societat catalana, tot erigint l’incendi en
l’enemic simbòlic a vèncer. L’articulació de
la seva resposta i el desplegament de recursos en el territori té tant a veure amb les
accions estratègiques, tàctiques i tècniques
que cal desplegar, com amb l’impacte que
genera en la retina emocional dels catalans
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determinada percepció del risc, en aquest
cas, d’incendi forestal.

segle passat una revolució en les tècniques
d’extinció dels incendis forestals.

Més enllà d’aquestes consideracions, la
lluita contra incendis forestals representa el màxim repte organitzatiu i operatiu
per al Cos de Bombers de la Generalitat,
i n’explica la centralitat que hi juga en
l’estructura dels bombers a Catalunya.

Aquesta tècnica de treball amb mànegues
de 25 mil·límetres amb alta pressió va
demostrar ser una gran millora i una tècnica complementària a les tècniques tradicionals d’extinció d’incendis urbans o
industrials, ja que la tecnologia i les metodologies de treball són traslladables, amb
lleugeres modificacions, a l’extinció de tot
tipus de focs.

Cal explicar, també, que bona part de
la tecnologia d’extinció que s’utilitza en
l’actualitat a Catalunya s’ha dissenyat i és
compatible amb una tècnica de lluita contra l’incendi forestal dissenyada, construïda i estandarditzada en el si dels cossos de
bombers catalans: l’ús principal de l’aigua
en l’extinció forestal.

Finalment, aquesta tècnica possibilitava els
primers atacs a qualsevol tipus de foc amb
una reduïdíssima dotació de bombers.6
La implantació arreu del territori d’aquesta
tecnologia i dels procediments de treball
associats van ser un vehicle de cohesió importantíssim durant l’època de creació del
Cos de Bombers de la Generalitat, ja que
l’extensió del servei per sobre de les realitats locals existents –cossos de bombers
funcionaris7 i bombers voluntaris–, tant
municipals com provincials, no va estar
exempta de problemes.

Aquesta afirmació, que sembla una obvietat a Catalunya, va néixer en el si dels
cossos de bombers catalans, treballant juntament amb el fabricant català de ràcords i
mànegues per a bombers Ribó i com a conseqüència de la posada en servei de bombes d’alta pressió (provinents de la compra
d’una patent d’una bomba a pressió combinada d’origen alemany, que es passaria
a anomenar GyM a Espanya, acrònim de
Giménez y Martínez).

L’exemple paradigmàtic n’és la Regió
d’Emergències de Girona, que literalment
es va dissenyar, implantar i consolidar exclusivament sota una lògica d’extinció dels
incendis forestals.

La utilització de l’alta pressió (mitjançant
bombes de doble cos o bombes en sèrie
en el mateix eix) per a la impulsió de
l’aigua, l’àgil progressió de llarguíssimes
instal·lacions de mànegues gràcies a la
utilització de diàmetres molt petits (mànegues de 25 mil·límetres de diàmetre) i
de ràcords de connexió ràpida sense claus
(el ràcord Barcelona, de Ribó, de tres orelles més l’osca de tancament i la goma de
segellat), i l’entrenament del personal en
una estratègia de guerra de guerrilles en
semiautonomia (gens habitual en les tècniques i tàctiques d’extinció urbana), va provocar entre els anys setanta i vuitanta del

6 Probablement aquest fet explica en part
l’obertura i el manteniment, durant anys, de
molts parcs de bombers professionals en zones
rurals del país amb dotacions ridícules de dos
i tres bombers per torn de treball que, efectivament, podien oferir amb dificultats aquesta primera resposta als incendis, tot esperant
l’arribada de l’ajut dels parcs de bombers més
propers.
7 Ens referim a bombers de professió, també
anomenats bombers professionals.
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2.2.4.1		 Fotografia actual de la
lluita contra incendis forestals

Contràriament a l’opció triada en molts altres països de clima mediterrani que també
tenen la problemàtica de l’incendi forestal,
on han delegat l’extinció forestal fora dels
cossos de bombers o senzillament no n’han
volgut saber res (probablement també perquè a molts cossos de bombers municipals
el tema els venia una mica gran), a Catalunya es va saber veure el fenomen com
una oportunitat per poder dimensionar millor una estructura regional de lluita contra
incendis que necessitava molts i bons arguments per poder assolir una musculatura
suficient per ser efectiva.

Tal com s’estructura avui a Catalunya la
lluita contra incendis forestals, en termes
legislatius, la competència en matèria
d’extinció recau exclusivament en el Cos
de Bombers de la Generalitat (més endavant matisarem aquesta afirmació ja que,
tal com apuntàvem abans, el tema és una
mica més complex).
Encara que aquesta afirmació també sembla una obvietat per als catalans, convé
saber que, en l’àmbit ibèric, la competència en l’extinció dels incendis forestals sol
recaure en els Departaments de Medi Ambient o Agricultura, segons els casos, llevat
en aquelles comunitats autònomes en què
s’ha seguit el model català (País Valencià,
Comunitat de Madrid i Astúries, per exemple). La figura més coneguda en el model
ibèric són les brigades d’intervenció forestal (BRIF), que són helitransportades i que
també poden actuar en territori català en
virtut de l’activació de plans de protecció
civil d’abast nacional (espanyol) o bé a petició de l’autoritat catalana.

D’altra banda, llevat de les Hermandades Sindicales, rereguardes pel suport a
l’extinció forestal creades l’any 1965 i embrions de les actuals Agrupacions de Defensa Forestal, tampoc hi ha hagut durant
dècades cap altra estructura mínimament
organitzada i present arreu del territori similar al Cos de Bombers per poder donar la
resposta que reclama l’extinció d’incendis
forestals.
Però aquí no s’acaba tot. Més aviat aquí comença: i és que precisament pel caràcter
simbòlic que per als catalans té el país (el
territori), la natura, i per la necessitat que
tenim com a poble d’aquests moments de
cohesió i afirmació col·lectiva, a l’entorn
dels operatius d’extinció d’incendis forestals hem anat bastint una complexa estructura complementària (o no) a la del Cos
de Bombers de la Generalitat. Passem, tot
seguit, a desgranar-la.

A l’altre extrem de la península Ibèrica, a
Galícia, són també els cossos de bombers
els qui executen l’extinció dels incendis
forestals. Els bombers gallecs depenen
dels ajuntaments, i aquesta condició pot
dificultar la correcta coordinació en cas
d’actuació en incendis forestals.
Ens convé fer aquest repàs de la realitat
ibèrica precisament per posar en valor de
nou la fortalesa del model català de lluita
contra incendis, en aquest cas forestals, i
per entendre millor la presència del Grup
de Recolzament d’Actuacions Forestals,
GRAF (grup que ha esdevingut una interessant hibridació entre bombers i les BRIF),
dins del Cos de Bombers de la Generalitat.

2.2.4.2		 Filant més prim en el relat
de l’extinció d’incendis forestals
Les operacions d’extinció d’incendis forestals impliquen una mobilització de recursos
pel territori extraordinària i una gran complexitat operativa. En poques hores, desenes de vehicles terrestres i aeris i centenars
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Quan els incendis
adquireixen certa
magnitud apareixen
en escena una
munió d’organitzacions
que prenen part en
l’operatiu d’extinció
més enllà del propi Cos
de Bombers: ADF,
Voluntaris, UME,
BRIF, etc.

de persones es despleguen per vastes zones
forestals, sovint força desconegudes, en el
que hom pot definir com el més similar que
hi ha, en l’àmbit civil, a operacions militars
d’infanteria.
A més, com veurem a continuació, quan
els incendis adquireixen certa magnitud apareixen en escena una munió
d’organitzacions que prenen part en
l’operatiu d’extinció més enllà del propi
Cos de Bombers: Agrupacions de Defensa
Forestal (ADF), Voluntaris de Protecció Civil Municipal, Unitat Militar d’Emergències
(UME), Brigades de Reforç d’Incendis Forestals (BRIF), etc.
També cal tenir en compte que els representants polítics de la ciutadania volen implicar-se en la presa de decisions sobre el
terreny, i de fet tenen l’obligació de fer-ho.

d’Amèrica del Nord. Allà es va desenvolupar ja fa anys un mètode de comandament col·legiat per tal de donar resposta
a aquestes situacions. Seguint aquest model, els darrers anys el Cos de Bombers de
la Generalitat ha desenvolupat uns nodes
de suport al comandament operatiu per
avançar en l’organització i optimització de
recursos tant propis com aliens. D’aquesta
manera, s’ha formulat de nou el paper dels
centres de comandament avançat (el lloc
de comandament general de l’operatiu
d’extinció a camp) i s’han desenvolupat
els punts de trànsit, és a dir, les portes
d’entrada als sinistres.

A aquest escenari de gran complexitat cal
afegir-hi el fet que la sensibilitat que la
societat catalana té davant dels incendis
forestals pressiona tota l’estructura operativa dels bombers, des del màxim comandament de l’operatiu desplegat al darrer
bomber que estén la mànega, fins a límits
difícils d’imaginar si no s’ha viscut aquesta
experiència abans en carn pròpia.
Si a aquest panorama s’hi suma encara el
fet que quan els incendis adquireixen les
dimensions i el comportament d’un gran
incendi forestal (GIF) una part important
de les estratègies, tàctiques i tècniques
d’extinció o són ineficaces o cal replantejar-les de nou una vegada ja s’han iniciat,
ens trobem sens dubte davant d’un repte
organitzatiu de dimensions colossals.

2.2.4.3		 El centre de comandament
avançat
El centre de comandament avançat (CCA),
que s’explica molt bé amb el seu propi
nom, és un lloc de comandament ubicat
a camp on es prenen les decisions estratègiques i part de les decisions tàctiques
de les tasques d’extinció. A més, hi ha la
presència constant dels caps operatius –o

Aquest repte no és exclusiu dels cossos de
bombers catalans. Hi ha altres zones del
planeta que també pateixen la mateixa
problemàtica, com és el cas de certs estats

170

La seguretat contra incendis
Pau Gavarró, Jaume Guillamon i Jordi Sans

oficials d’enllaç en el cas militar– de la resta d’organitzacions actuants en l’operatiu
d’extinció: Agents Rurals, Agrupacions de
Defensa Forestal, Voluntaris de Protecció
Civil Municipal, Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM), Creu Roja, Unitat Militar
d’Emergències, Brigades d’Intervenció Forestal o altres cossos de bombers que puguin participar.

Amb la implantació dels punts de trànsit, el
Cos de Bombers de la Generalitat ha donat
un pas de gegant en l’optimització dels seus
recursos. A més, aquests punts han estat el
motor de la modernització de l’escala de
comandaments del Cos i del sistema de presa de decisions per part dels responsables
operatius de la lluita contra els incendis
(anomenats caps de guàrdia a Catalunya).

També és el lloc en el qual els responsables polítics poden monitoritzar la presa
de decisions i, arribat el cas, participar en
les decisions estratègiques de fort impacte,
com pot ser la retirada de mitjans de certes zones d’intervenció per causes extraordinàries (riscos innecessaris, condicions
meteorològiques adverses, simultaneïtat
d’incendis, etc.).

2.3 Cossos i agents actuants en la
lluita contra incendis a Catalunya
La terminologia normativa de la protecció
civil identifica com a grup d’intervenció
l’operatiu de lluita contra incendis, ja que
es fa impossible parlar només dels cossos
de bombers. Vegem a continuació quins
són els integrants del grup d’intervenció.

2.2.4.4 El punt de trànsit

Les explicacions que donem en aquest
apartat són fetes de manera deliberada des
de la perspectiva de ser també integrants
del Cos de Bombers de la Generalitat, per
dos motius: d’una banda, es fa impossible
deixar de ser el que un és; d’altra banda,
encaminem així la lectura de l’article cap
a les conclusions a què volem arribar en
el tercer apartat d’aquest capítol sobre els
apunts per a una organització en una Catalunya independent.

El punt de trànsit es defineix com la porta
d’entrada al sinistre: la gran mobilització
de recursos provinent d’arreu del territori de manera simultània fa impossible la
seva coordinació sense una endreça prèvia. En l’actualitat, tots els recursos humans i materials s’incorporen a un operatiu d’extinció a través del punt de trànsit,
que emet unes instruccions operatives
concretes a cada unitat que s’incorpora
a l’extinció i una ubicació concreta en el
territori, i les quals queden a les ordres
d’un comandament intermedi i associat
a un punt d’emplaçament de vehicle (imprescindible per a la seva monitorització
remota des del centre de comandament
avançat, el punt de trànsit o les sales
centrals de les regions d’emergència i la
sala central de Bombers, que segueixen
igualment actives). S’hi incorporen, de la
mateixa manera, la resta d’organitzacions
esmentades anteriorment, que es mobilitzen per prendre part en les tasques
d’extinció.

El servei de bombers
que gestiona la
Generalitat de
Catalunya està format
per personal funcionari
i personal voluntari que
treballa de manera
coordinada.
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I obviarem la major part de referències normatives i jurídiques per tal de fer el relat
el més entenedor i lleuger possible i centrar-nos en l’aportació de continguts que
ens convidin a reflexionar (els portals web
corporatius de cada organització donen, a
més, molta informació i molt interessant
en aquest sentit).

Els equips, els materials i les eines són els
mateixos, i de fet els vehicles s’intercanvien
sovint entre parcs de bombers funcionaris i
parcs de bombers voluntaris. Els Bombers
Voluntaris, tutelats directament per la Generalitat de Catalunya mitjançant el seu
propi reglament, tendeixen a mostrar una
major adscripció local o municipal, i en
moltes ocasions limiten la seva acció a la
primera resposta local a l’incendi. De fet, la
seva principal missió és la de complementar
la prestació del servei d’extinció en aquelles
parts del territori on hi ha més dificultat per
donar una resposta ràpida per part del Cos
de Bombers de la Generalitat per raons de
temps de resposta. Tot i així, alguns parcs
de bombers voluntaris presenten un grau
d’operativitat homologable a la d’un parc
de bombers funcionaris, per la qual cosa
s’integren amb molta freqüència als grans
operatius d’extinció d’incendis.

2.3.1 Els Bombers de la
Generalitat
Quan parlem dels Bombers de la Generalitat8, ens referim al Cos de Bombers de la
Generalitat i al Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat, i és que el servei de
bombers que gestiona la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General de
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments
està format per personal funcionari i personal voluntari9. Ambdós col·lectius treballen
de manera coordinada dins d’una mateixa
estructura de comandament i operativa,
per la qual cosa el ciutadà no aprecia la diferència entre un bomber funcionari i un de
voluntari quan està treballant (no hauria de
notar la diferència, en termes de qualitat de
prestació del servei). Pel que fa a la formació, per bé que hi ha algunes diferències,
en l’actualitat tots dos col·lectius reben la
formació necessària per poder prestar el
servei amb garanties d’eficàcia i seguretat
personal. Les diferències entre bombers
funcionaris i voluntaris se circumscriuen a
petites identificacions en la uniformitat i
l’equip de protecció individual, que afegeix
la lletra V en el cas dels bombers voluntaris.

Els parcs de bombers funcionaris poden tenir adscrits bombers voluntaris, encara que
en la majoria de casos no constitueixen
una agrupació pròpia10 pel fet de tractar-se
de casos puntuals. Pel que fa als parcs mixtos, és a dir, que es reconeix formalment
la coexistència d’ambdós cossos en les
mateixes instal·lacions, només algun parc,
com el cas del parc de Bombers de Sort, té
reconeguda aquesta condició per raons de
caràcter històric.

8 Vegeu: http://interior.gencat.cat/ca/arees_
dactuacio/bombers/coneix_els_bombers/historia

La ubicació d’alguns parcs de bombers voluntaris no respon a una lògica de cobertura
territorial per tapar “zones fosques”, igual
que hi ha certes zones del territori amb altres densitats de població sense prestació
del servei funcionarial de bombers. Això
s’explica, en part, per l’existència històrica
de certs parcs de bombers voluntaris i per

9 Vegeu l’apartat Coneix els bombers del web
de la Generalitat dedicat a aquest servei: http://
interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/coneix_els_bombers/

10 Agrupació de Bombers Voluntaris és el nom
que rep l’associació que formen tots els bombers
voluntaris d’un parc.
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la diferent sensibilitat del territori a l’hora
de facilitar la ubicació de nous parcs de
bombers funcionaris.

dels mitjans aeris. Aquest conjunt de personal eventual contractat temporalment
cada any supera les mil persones.

2.3.1.1 El Cos de Bombers de la
Generalitat

2.3.1.2 El Cos de Bombers
Voluntaris de la Generalitat

El Cos de Bombers de la Generalitat té una
estructura jeràrquica i es regeix per un pla
de carrera professional, que inclou la promoció vertical i l’horitzontal. S’hi accedeix
per concurs oposició i els bombers són funcionaris de carrera i, fet rellevant, són agents
de l’autoritat en acte de servei (les seves accions tenen presumpció de veracitat).

El Cos de Bombers Voluntaris està format
per persones que assumeixen personalment la pertinença al Cos de manera altruista. A banda dels bombers voluntaris
operatius (de la secció activa), es tenen
en compte les figures del bomber voluntari especialista (per raó de coneixements
o professions específiques), el bomber voluntari veterà (els bombers voluntaris “de
debò” viuen la seva condició amb un grau
d’entrega emocionant, per la qual esdevenen en molts casos autèntics ciutadans
exemplars), el bomber voluntari honorífic
(també ho poden ser persones jurídiques) i
el bomber voluntari juvenil.

Els bombers funcionaris treballen en torns
de 24 hores i 365 dies a l’any, i el seu encàrrec principal és vetllar per la ciutadania i
donar resposta immediata en la lluita contra incendis.
En l’actualitat, hi ha uns dos mil sis-cents
bombers funcionaris en actiu repartits pels
setanta-tres parcs de bombers funcionaris
que hi ha a Catalunya, a més dels serveis
centrals a Cerdanyola del Vallès.

En l’actualitat, hi ha uns dos mil cinc-cents
bombers voluntaris operatius a Catalunya
repartits pels setanta-set parcs de bombers
voluntaris que hi ha en el nostre territori.

L’època de major risc d’incendi forestal,
l’anomenada campanya forestal, multiplica
per més del doble la càrrega de treball dels
bombers. Aquest fet ha propiciat des de fa
decennis la contractació temporal de personal de reforç per a les tasques d’extinció
d’incendis forestals. Són els anomenats
auxiliars forestals, que treballen amb contractes temporals durant l’època d’estiu.
La campanya forestal suposa una injecció
de diners molt important per al conjunt de
l’operativa del Cos de Bombers, que inclou,
a més del reforç pròpiament operatiu, personal de reforç als centres de control, personal de suport logístic, personal sanitari,
personal tècnic per reforçar les estructures
del Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) i una part molt important

La seva implantació territorial és heterogènia, igual que ho són les dinàmiques de
cada parc de bombers voluntaris. Aquesta,
tal vegada, sigui la seva principal característica: l’heterogeneïtat. Conscientment, el relat que fem de la seva realitat és particular i
parcial ja que se’ns fa difícil d’encabir aquí,
per les limitacions d’espai i per la manca de
coneixement exhaustiu de la seva realitat
complexa, una visió acurada del conjunt.
La dinàmica dels parcs de bombers voluntaris es troba sotmesa a ritmes lligats a lògiques generacionals, fet que fa variar en
el temps l’operativitat i la resposta a cada
parc (fet que no succeeix en els parcs de
bombers funcionaris per la seva naturalesa
laboral).
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Hi ha uns dos mil
cinc-cents bombers
voluntaris operatius a
Catalunya repartits
pels setanta-set parcs
de bombers.

bomber funcionari en cas de treballar en el
mateix sinistre.
Els bombers voluntaris no reben cap compensació econòmica directa per la seva
feina. La manca potser de tradició social en aquests assumptes va fer trobar
a l’Administració, en el seu moment, un
mecanisme de compensació dels “serveis
prestats” amb forma dinerària: reben una
indemnització econòmica tant pels serveis
urgents prestats com per altres tasques de
rereguarda, com ara pràctiques, administració dels propis parcs, tasques logístiques
o reguardes en períodes de campanya forestal o en virtut de l’activació de plans
de protecció civil. Aquesta indemnització
dinerària, que en l’actualitat se situa entorn dels 7,5 euros l’hora amb un màxim
de cent hores mensuals, ha emmetzinat en
part l’autèntic esperit altruista que ha de
guiar la condició del bomber voluntari.

La seva organització actual mostra una
certa “clonització” respecte al Cos de Bombers de la Generalitat, comprensible d’altra
banda, de manera que reglamentàriament
també són previstes les diferents escales de
comandament (caporal, sergent i oficial).
En l’actualitat, però, només hi ha una vintena de bombers voluntaris amb rang de
caporal a Catalunya. Aquest “voler assemblar-se massa als bombers funcionaris”
ha condicionat la creació d’una identitat
ferma com a bombers voluntaris a l’estil
del que passa en altres països europeus.
Encara que l’esperit fundacional, el seu reglament de funcionament i bona part dels
seus membres més veterans conserven un
elevat grau de compromís social i de generositat, el cert és que un nombre creixent
de participants en les darreres promocions
de bombers voluntaris accedeixen a aquesta condició principalment com a graó previ
i facilitador per a l’accés al Cos de Bombers
funcionaris (com passa amb els auxiliars
forestals) o com a complement a la seva
activitat professional.

2.3.1.3 Grup de Recolzament
d’Actuacions Forestals (GRAF) i
Equips de Prevenció Activa
Forestal (EPAF)
A finals del segle XX, les estretors pressupostàries que s’arrossegaven feia més d’una
dècada havien esllanguit l’estructura tècnica i operativa del Cos de Bombers de la
Generalitat fins a l’extrem. Les duríssimes
campanyes forestals dels anys 1994 i 1998
van abocar l’operatiu d’extinció forestal al
límit del col·lapse, i el Cos de Bombers de
la Generalitat estava sotmès a una enorme pressió per part dels sectors forestals i
agraris, que reclamaven la seva participació en els operatius d’extinció forestal.

Els bombers voluntaris no són agents de
l’autoritat, encara que sí que són servidors
públics. Aquest atzucac legislatiu s’ha resolt assumint que els bombers voluntaris
actuen per delegació de l’autoritat dels
caps operatius de les respectives regions
d’emergència (els caps de guàrdia), i passen automàticament a estar sota la responsabilitat i el comandament de qualsevol

El Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals, el GRAF, va néixer dins del Cos
de Bombers de la Generalitat per oxigenar l’estructura tècnica i de comanda-
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El GRAF ha teixit ponts
de diàleg i cooperació
amb el món forestal
i ha facilitat la
incorporació
d’Agrupacions de
Defensa Forestal (ADF)
i altres col·lectius
voluntaris en els
operatius d’extinció
forestal.

ment tot facilitant la ràpida incorporació
d’enginyers forestals que havien d’aportar
noves i renovades tècniques d’extinció, alhora que es donava sortida a la pressió interna d’una part del col·lectiu de bombers,
que reclamava una major implicació personal en l’extinció forestal.
En pocs anys, el GRAF ha permès que les tècniques de treball hagin evolucionat, ha incorporat el foc tècnic com a eina d’extinció,
ha teixit ponts de diàleg i cooperació amb
el món forestal i ha facilitat la incorporació
d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i
altres col·lectius voluntaris en els operatius
d’extinció forestal. D’alguna manera, el Cos
de Bombers de la Generalitat està recuperant el lideratge internacional en l’extinció
dels incendis forestals que havia tingut fins
a finals dels anys vuitanta.

boscos i medi natural. El canvi de Departament va dur un canvi de nom: els Equips
de Prevenció Activa Forestal (EPAF) estan
integrats per professionals bosquerols que
donen suport amb tasques manuals als treballs del GRAF, tant als previs als incendis
forestals com als de la fase extinció (o a la
seva conducció, haurem d’aprendre a dir).
Es tracta de personal laboral fix i treballa
a temps complet, però no realitza torns de
guàrdia de 24 hores.

El GRAF està enquadrat com a grup especial
dins del Cos de Bombers, i està format per
membres de totes les categories (bombers de
primera, caporals, sergents, sotsinspectors i
inspectors). També acull amb freqüència
personal en pràctiques, becaris, investigadors i visitants d’arreu del món. Internament
gaudeix d’una flexibilitat i un dinamisme
molt poc present a les estructures de funcionariat a què estem acostumats al nostre país.
Els seus membres treballen a mig camí entre
les guàrdies de 24 hores i horaris específics
en èpoques de risc d’incendi forestal.

2.3.2 El Cos de Bombers de
l’Ajuntament de Barcelona
L’anomenat model Barcelona està íntimament vinculat al compromís de qualitat
vers la ciutadania i la ciutat en la intervenció del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments en la seva Carta de
Serveis. Es tracta d’un model de resposta
mínima per als incidents d’una determinada envergadura (a partir d’incendis en
habitatges i tots els incendis de categoria
superior amb petites variacions, segons la
tipologia del lloc a intervenir) que garan-

En una de les successives reestructuracions
que ha patit el Departament d’Interior
(abans de Governació), i lligat al procés de
la seva creació, el GRAF es va traspassar des
del Departament d’Agricultura als Grups
d’Intervenció Immediata, que s’havien gestat dins del Departament d’Agricultura a
l’empara de les competències en matèria
de lluita contra incendis forestals tradicionalment reclamades en virtut de la normativa espanyola clàssica en matèria de
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En l’actualitat, el
grau de cooperació
de les ADF amb el
Cos de Bombers de
la Generalitat és
apreciable.

teix la màxima eficiència en la intervenció,
en termes de minimitzar danys personals i
materials.
Per assolir aquest model, es determina que
la plantilla òptima per al Cos de Bombers de
l’Ajuntament de Barcelona ha de ser d’unes
set-centes cinquanta persones, i aquest és
un objectiu en el qual s’està treballant.
Aquest model implica disposar d’un tren
d’auxili format per: un BUL, tanc lleuger
amb un sergent i quatre bombers; un BUP,
tanc pesant amb un caporal i quatre bombers; una autoescala, amb dos bombers; i
una ambulància, amb dos bombers i un infermer. En total, quinze persones.

2.3.3 Agrupacions de Defensa
Forestal (ADF)
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)
són entitats associatives que agrupen des
de propietaris forestals fins a ciutadans sensibles a la conservació de la natura. I encara
que les seves funcions se centren en tasques
de prevenció, tenen la possibilitat de participar en els operatius d’extinció d’incendis
forestals sota el comandament, la coordinació i la tutela del Cos de Bombers.

Val a dir que la funció municipal de la
protecció civil està inclosa en els serveis coberts pels Bombers de Barcelona.
En aquesta línia, la Unitat de Protecció
Civil del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments, que depèn de la
Divisió de Prevenció i Protecció Civil, és
l’estructura de l’Ajuntament de Barcelona
que treballa amb la previsió i planificació
de diferents riscos que afecten la ciutat.
La seva tasca principal és complir totes
les obligacions derivades de la normativa
general i específica de l’Ajuntament de
Barcelona.

La competència en l’extinció d’incendis forestals ha estat llargament reclamada tant
des de l’àmbit de l’administració del medi
natural com des del sector de la propietat forestal. A la dècada dels vuitanta van
sorgir iniciatives a cavall del voluntariat
ambiental i l’activisme ciutadà, com els voluntaris forestals o el programa Foc Verd,
que eren la “versió pujoliana” de les Hermandades Sindicales de l’època franquista
i els voluntaris forestals de l’Institut per a
la Conservació de la Natura (ICONA). De
totes elles, les ADF són les que han sobreviscut al pas del temps.

Els parcs estan distribuïts pel territori i dimensionats en funció del tipus de riscos als quals
està sotmesa la població del seu entorn. Així
doncs, hi ha parcs que tenen risc d’incendi
forestal (Vall d’Hebron, Sant Andreu i Vallvidrera –aquest últim només a l’estiu), parcs
amb risc químic (Montjuïc i la Zona Franca)
i parcs amb riscos antròpics (presents a tots
els parcs, però especialment als de l’Eixample
i de Llevant). Amb aquesta distribució, els
Bombers de l’Ajuntament de Barcelona poden arribar a qualsevol punt del territori
d’influència en menys de deu minuts.

El principal objectiu operatiu de les ADF
és l’ordenació del material d’autoprotecció
de què s’han dotat els ciutadans que viuen
al medi rural. Es nodreixen de fonts pròpies i de les successives convocatòries
d’ajuts i subvencions del Departament
d’Agricultura i les diputacions. D’aquesta

176

La seguretat contra incendis
Pau Gavarró, Jaume Guillamon i Jordi Sans

Alguns ajuntaments
catalans disposen
d’una estructura de
voluntaris de protecció
civil municipal, i poden
incorporar-se als
operatius d’extinció de
la mateixa manera que
les ADF.

manera, han acabat bastint amb els anys
un ingent exèrcit de material d’extinció que
malauradament no ofereix els estàndards
d’homologació que sí que tenen els recursos del Cos de Bombers. S’identifiquen
amb el color groc i tendeixen a voler seguir
les tècniques de treball del Cos de Bombers
de la Generalitat: l’extinció amb aigua.
L’heterogeneïtat també és un dels seus trets
característics.
En l’actualitat, el grau de cooperació
amb el Cos de Bombers de la Generalitat
és apreciable. S’incorporen als operatius
d’extinció forestal a través dels punts de
trànsit i queden sota el comandament del
Cos de Bombers.

en el seu àmbit d’actuació territorial (de la
mateixa manera que passa amb la Secció
Especial del Cos de Bombers Voluntaris).

2.3.4 Voluntaris de Protecció Civil
Municipal

En l’actualitat, alguns ajuntaments catalans disposen d’una estructura de voluntaris de protecció civil municipal, i poden
incorporar-se als operatius d’extinció de la
mateixa manera que les ADF: mitjançant el
punt de trànsit i sota el comandament de
Bombers.

La Norma bàsica de protecció civil, d’àmbit
espanyol, regula entre altres coses el dret
dels ciutadans a prendre part en les accions
de protecció civil. Partint d’aquest principi genèric, i atenent l’autonomia local en
matèria de protecció civil, la Direcció General de Protecció Civil va crear la figura
del voluntari de protecció civil municipal
per donar un marc de referència a la munió
d’iniciatives locals que sorgien al territori a
l’empara d’aquesta Norma bàsica.

L’heterogeneïtat de les agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil Municipal encara és més gran que en el cas dels Bombers
Voluntaris o les ADF. Cal reconèixer que la
feina està tot just encetada.

Tot i que, com en el cas de les ADF, les funcions principals dels voluntaris de protecció
civil municipal se circumscriuen a l’àmbit
del coneixement del risc i de la prevenció, el
seu reglament regula l’existència d’unitats
d’intervenció per dos motius: d’una banda, amb l’esperit anàleg al de la lògica dels
parcs de bombers voluntaris de donar la
primera resposta en aquelles zones del territori pitjor cobertes pel Cos de Bombers;
d’altra banda, per possibilitar l’existència
de certs grups especialitzats a donar resposta a un possible risc molt concret present

2.3.5 Unitat Militar
d’Emergències (UME)
La Unitat Militar d’Emergències (UME) va
ser creada l’any 2005 pel govern Zapatero
després d’un monumental col·lapse que va
aturar mig Espanya en un episodi de nevades generalitzades a finals de febrer d’aquell
any. La nevada va ser important però no va
ser ni de bon tros històrica, i la quantitat de
pales llevaneus operativa era l’adequada. El
que va provocar el col·lapse va ser una total
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descoordinació entre les diferents administracions i gestores privades subcontractades,
que van ser incapaces de coordinar els mitjans per netejar les vies de comunicació amb
celeritat. Malgrat que el president mateix
del govern va voler liderar personalment
l’operatiu de neteja, es va trobar que no
existia un centre de control únic, ni tenia capacitat per executar les decisions que prenia.

Fins ara hem vist l’extraordinària rellevància que té l’extinció d’incendis forestals a
Catalunya. Però hi ha altres incendis en
instal·lacions industrials o equipaments
especials. Com s’aborden aquests incendis?

2.3.7 Bombers de Ports i
Aeroports
Els ports i aeroports són infraestructures
d’interès nacional (espanyol) i sotmeses
a normatives de seguretat d’àmbit internacional. Per aquest motiu estan proveïdes d’una normativa pròpia que les obliga a disposar de serveis propis d’extinció
d’incendis.

Com a conseqüència d’aquest fet, es va crear
la Unitat Militar d’Emergències per poder
actuar amb celeritat en qualsevol lloc del
territori espanyol en cooperació amb les estructures locals o autonòmiques.
La Unitat Militar d’Emergències quan actua
a Catalunya ho fa integrada dins dels plans
d’emergències activats. Fins ara, en les seves actuacions al territori català ha mostrat
un gran esperit de cooperació i de capacitat de sumar esforços.

En l’actualitat, els serveis d’extinció
d’incendis a les instal·lacions portuàries
dels grans ports de Catalunya són prestats pel Cos de Bombers de la Generalitat, a Tarragona, i pel Cos de Bombers de
l’Ajuntament de Barcelona, a Barcelona.
Mitjançant convenis amb les autoritats
portuàries, els parcs de bombers que assumeixen aquesta responsabilitat estan
dotats de materials específics i disposen de
pressupostos per atendre aquest risc.

2.3.6 Brigades de Reforç
d’Incendis Forestals (BRIF)
Les BRIF són les Brigades de Reforç
d’Incendis Forestals del Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí. Normalment
són helitransportades, i són recursos
d’àmbit espanyol que el Ministeri posa a
disposició de les comunitats autònomes en
cas que se sol·licitin.

Els serveis d’extinció
d’incendis a les
instal·lacions
portuàries dels grans
ports de Catalunya
són prestats pel Cos
de Bombers de la
Generalitat i de
l’Ajuntament de
Barcelona.

La seva característica principal és que treballen amb eines manuals i sense aigua. Per
aquest motiu i per la tipologia de models de
combustible presents i per l’efectivitat relativa si es compara amb les línies d’aigua, a
Catalunya se circumscriu a casos especials.
Val a dir, però, que a Catalunya no hi ha cap
base de BRIF. Malgrat això, des de la creació del Grup de Recolzament d’Actuacions
Forestals (GRAF), la seva presència a Catalunya, encara que esporàdica, va creixent.
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Allò que caracteritza
el model aranès és el
desenvolupament d’una
atenció integral a les
emergències.

Pel que fa als aeroports, la gestora aeroportuària pública espanyola AENA (aeroports
de Barcelona, Girona i Reus) disposa d’un
servei propi de bombers, regulat per les
normes internacionals aeroportuàries i que
dimensiona els parcs de bombers dels aeroports en funció del volum d’operacions,
passatgers i càrrega transportada. Amb referència a l’aeroport d’Alguaire, titularitat
de la Generalitat, el servei de bombers el
presta el Cos de Bombers de la Generalitat amb un parc de bombers aeroportuari
(l’únic de la Generalitat).

Hi ha bombers d’empresa amb dedicació
total i exclusiva (la seva feina és fer de
bomber a l’empresa), encara que la majoria de bombers d’empresa formen part dels
grups d’intervenció de la instal·lació industrial en què treballen.

Els serveis d’extinció d’incendis de ports
i aeroports donen servei 24 hores al dia i
365 dies a l’any.

En el cas que un incendi en una instal·lació
industrial que presenta un risc intrínsec
elevat requereixi la presència del Cos de
Bombers, les accions d’aquest Cos sempre
són coordinades i supervisades pel cap de
seguretat de la planta, que és qui coneix
específicament el risc present.

2.3.8 Bombers d’empresa
La legislació catalana en matèria de bombers regula l’existència dels bombers
d’empresa.
Certes instal·lacions industrials, per interès propi, per compliment de normatives de seguretat internes, per normatives de seguretat industrial d’àmbit
europeu o en alguns casos per tradició,
disposen de serveis d’extinció d’incendis
propis. L’heterogeneïtat del model empresarial i industrial va fer veure la necessitat
d’homogeneïtzar, en la mesura del que fos
possible, els procediments de treball en cas
d’incendi, amb l’objectiu de poder estandarditzar la formació i homologar les accions
d’extinció amb les del Cos de Bombers, que,
en definitiva, en cas d’incendi industrial, és
qui n’acabarà assumint la direcció.

2.3.9 Els Pompièrs dera Val d’Aran
El punt 3j de l’article 20 de la Llei 16/1990,
de 13 de juliol, sobre el règim especial de
la Vall d’Aran, delega al Consell General de
la Vall d’Aran plenes competències en matèria de salvaments i extinció d’incendis.
Altres punts de la mateixa Llei també li deleguen les competències en la protecció del
medi natural.
En virtut d’aquesta Llei, de la voluntat dels
aranesos i de la tradició en matèria de
bombers, la Vall d’Aran té un sistema propi
de lluita contra incendis.

Els bombers d’empresa han de formar-se i
homologar-se a l’Escola de Bombers de Catalunya, i la seva habilitació s’adquireix a
títol individual. D’aquesta manera, esdevé
un valor del currículum professional personal.

Allò que caracteritza el model aranès és: el
desenvolupament d’una atenció integral a
les emergències; la fusió operativa del servei de bombers i del servei d’emergències
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mèdiques, i l’autonomia operativa respecte
a la resta de regions d’emergències del territori català.

noves realitats que responguin millor a
la prestació del servei de lluita contra
incendis d’una manera més flexible, eficient i dinàmica. En aquest sentit:

2.4 Apunts per a una organització
en una Catalunya independent
Com hem vist, l’organització per lluitar
contra els incendis a Catalunya és complexa. Però gaudeix de bona salut i d’una
musculatura destacable.
Amb tot, hi ha molts elements que entren
en joc i el sistema està sotmès a tensions
i desequilibris. En l’àmbit de la lluita contra incendis, hi ha encara molta feina per
fer. Tenim molt de marge per ajustar la
maquinària d’extinció, i la major part de
la feina que queda per fer té a veure amb
l’organització dels recursos humans, dels
quals ja disposem en l’actualitat. També
tenim grans oportunitats per reduir duplicitats, ajustar pressupostos i reduir la
despesa, alhora que augmentem la qualitat
de la lluita contra incendis. Per això cal el
següent:

o

Seria interessant obrir la porta a la
figura del bomber professional a
temps parcial.

o

Caldria millorar la coordinació entre les ADF, Voluntaris de Protecció Civil Municipal i el conjunt de
Bombers mitjançant un sistema
d’habilitació per tipologia de riscos
a atendre.

o

Caldria analitzar la possibilitat de
crear un sistema d’indemnitzacions
econòmiques amb motiu dels serveis prestats pels bombers voluntaris: exempcions fiscals, cobertures
sanitàries suplementàries, sistemes
de provisió social, deduccions en
les quotes de la seguretat social o
accés a determinades beques i subvencions, entre d’altres.

p Obrir la possibilitat a la creació de
parcs de bombers voluntaris associats
a les principals estructures de bombers
d’empresa.

p Aprofundir en la coordinació entre el
Cos de Bombers de l’Ajuntament de
Barcelona i el Cos de Bombers de la
Generalitat, i començar a veure l’Àrea
Metropolitana com un tot pel que fa a
la lluita contra incendis.

p Pel que fa a la lluita contra incendis forestals, caldria introduir el concepte de
conducció dels incendis més que només
el d’extinció o lluita, tant en l’operatiu
d’extinció com en el conjunt de la societat catalana.

p Acabar la feina iniciada fa cinquantados anys referent a la distribució territorial dels parcs de bombers funcionaris
i els parcs de bombers voluntaris, ja que
encara hi ha desequilibris i tensions territorials importants.

p Projectar-se a l’exterior i al conjunt de la
comunitat internacional i crear estructures sòlides, potents i duradores de resposta a les emergències en l’escenari internacional. És una de les grans assignatures
pendents que tenim com a país en l’àmbit
de la gestió de les emergències.

p Encetar una reflexió sense complexos
sobre el model de prestació del servei
de lluita contra incendis. Caldria revisar
el model actual de bomber funcionari
i bomber voluntari, i obrir el model a
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p En resum, el que cal és estudiar acuradament el model de bombers dels països del nostre entorn i intentar extreure
el millor de cada un per tal d’adaptar-lo
a les necessitats del nostre país.

p Reial decret 110/2008, d’1 de febrer,
pel qual es modifica el Reial decret
312/2005.
p Reial decret 393/2007, de 23 de març,
pel qual s’aprova la Norma bàsica
d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar origen a situacions d’emergència.

3 Disposicions legals, normativa
i bibliografia de referència
3.1 Disposicions legals i
normativa

p Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció
i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

p Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

p Norma UNE-EN ISO 17024 de certificació de persones.

p Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d’ordenació de l’edificació (LOE).

p Norma UNE 192005:2014 Procediment
per a la inspecció reglamentària. Seguretat contra incendis en els establiments
industrials.

p Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals.

3.2 Bibliografia de referència

p Reial decret 314/2006, de 17 de març,
pel qual s’aprova el Codi tècnic de
l’edificació (CTE), amb els Documents
bàsics de seguretat en cas d’incendi
(DB-SI) i d’utilització (DB-SU).

p Guia d’enginyeria SFPE de protecció
contra incendis basada en l’eficàcia.
p Guia per a la integració de la seguretat
contra incendis en la prevenció de riscos laborals en la pime, editat per Foment del Treball.

p Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de seguretat contra incendis en establiments industrials.

p Manual de seguretat contra incendis,
editat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Enginyers BCN).

p Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).

p Procediment d’assaig i certificació, elaborat per Jordi Mirabent, d’Applus Technological Center.

p Reial decret 312/2005, de 18 de març, pel
qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats
de reacció i de resistència davant del foc.

p Col·lecció “Segments de Seguretat”: La
investigació d’incendis i explosions, editat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
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p Mestre, J.: Història del Cos de Bombers
de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, 1991.

p Bombers de l’Ajuntament de Barcelona:
http://www.bcn.cat/bombers/ca/quisom_historia.html

p Ferrer, M.; Lanau, O.; Rovira, J. i
Savalls, C.: Bombers de Catalunya. Història i present. Barcelona: Departament
d’Interior, Generalitat de Catalunya,
2009.

p http://socbombervoluntari.blogspot.
com.es/
p http://historiesdebombers.blogspot.
com.es/

p Bombers de la Generalitat: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/
bombers/coneix_els_bombers/historia
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Assegurances

JUAN J. GRACIA I RAFAEL NADAL

1

Introducció

com Nova Zelanda, alguns del Carib, Romania, etc., on s’utilitzen fórmules diverses
per garantir aquests danys com els mercats
de capital, solucions asseguradores, etc.,
que es poden combinar, en alguns casos,
amb la participació pública.

És evident que en la formació d’un nou Estat, cal considerar tots els sectors que regeixen l’economia d’un país. Dins del sector
financer, una de les activitats importants
que cal tenir en compte és l’asseguradora,
que desenvolupa un paper fonamental
en l’economia ja que la recaptació de primes s’utilitza sovint com un indicador de
l’evolució macroeconòmica d’un país. Igualment, potencia la inversió ja que la seva
finalitat és traslladar els riscos a què estan
sotmesos les persones físiques i jurídiques
a un mercat (companyies d’assegurances i
reassegurances) amb capacitat econòmica
suficient per assumir-los.

Tampoc podem oblidar les agrupacions
de companyes asseguradores que, a nivell estatal, ofereixen cobertures a través
d’agroassegurances i pools.
Quan la cobertura s’ofereix de manera voluntària, el resultat és que els assegurats
que no estan sotmesos a un determinat risc
no la contractin i aquells que estan afectats
per aquest risc hagin de pagar primes elevades, a diferència del sistema espanyol que
és mutualista i, per això, més econòmic.

Per tant, davant de la possibilitat que Catalunya es converteixi en un Estat, és important plantejar-se com estem pel que fa
al sector assegurador, com quedaríem i
com entenem que hauria de quedar aquest
sector que, no ens n’oblidem, es regeix per
uns paràmetres internacionals quan les
companyies asseguradores, al seu torn,
s’asseguren en companyies de reassegurances ubicades a Europa, Amèrica o Àsia.

D’altra banda, tant el Govern espanyol com
els autonòmics han generat al llarg dels
anys gran quantitat de legislació que obliga,
en molts casos, a la contractació de determinades pòlisses d’assegurances per cobrir
tant les activitats industrials com les professionals i que, en moltes ocasions, fa que
sigui pràcticament impossible el seu acompliment tenint en compte la dificultat que hi
ha per conèixer tot allò que ens pot afectar.

També hem de fer referència al Consorci de
Compensació d’Assegurances i la seva manera d’operar que garanteix els riscos de
la natura d’una manera obligatòria quan
es contracta una pòlissa, tant si és de vida
com si no ho és, i que és diferent d’altres
plantejaments existents en algun altre país

Com que es tracta d’un cicle productiu en
què primer es recapten les primes i després es paguen els sinistres, les companyies asseguradores i reasseguradores han
de sotmetre’s a controls de solvència en els
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quals es pugui assegurar que les sumes percebudes dels assegurats (primes) es destinen a les finalitats requerides. Tot això fa
necessari un marc legislatiu específic a què
cal sotmetre tots els agents del sector assegurador, entre els quals destaquen les companyies d’assegurances.

Les indemnitzacions de les assegurances
sobre béns (no vida) suposen més del 5%
de les rendes de les empreses espanyoles.

El pas previ necessari és detectar les necessitats, dins dels possibles escenaris de creació d’un nou Estat, dels elements principals
del sector assegurador: asseguradores, mediadors, legislació específica i relació del
sector amb el d’altres països.

p Entitats asseguradores operatives: 264.

2

I l’Informe 2013 de la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions ofereix
les dades següents:

p Primes dels rams “no vida”: 30.241
milions d’euros (-2,75% respecte al
2012).
p Primes dels rams “vida”: 161.207 milions d’euros (+3,22% respecte al
2012).

Situació actual

La importància de l’assegurança es posa
de manifest amb les dades aportades per
UNESPA, l’Associació Empresarial de l’Assegurança, en la seva Memoria Social del Seguro Español 2013 en què s’indica el següent:

A Catalunya, d’acord amb el Decret
127/2008, d’1 de juliol, la Generalitat
té competències en matèria de mediació
d’assegurances i reassegurances privades (DOGC núm. 5165, de 3 de juliol de
2008).

p Es van indemnitzar, durant l’exercici
2013, un total de 10.833.207 sinistres
(20,6 sinistres per minut) amb uns pagaments de 7.914 milions d’euros.

En aquest sentit, el sector assegurador a
Catalunya està format per 1.099 oficines
de companyies d’assegurances, 444 oficines de corredors d’asseguradores i 15.929
agents d’assegurances.

p Es va prestar assistència sanitària als assegurats en 31.259.196 ocasions (una
assistència cada segon) amb un cost de
5.491 milions d’euros.

En les taules següents podem veure les característiques en el sector del comerç i de
la indústria de les assegurances que contracten les empreses catalanes en relació
amb les d’Espanya.

p Es van reparar 6.901.874 sinistres (13,1
reparacions cada minut) amb un cost
de 3.715 milions d’euros.
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☛ Figura 1. Evolució estimada de les primes a Catalunya.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/
adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.

☛ Figura 2. Evolució de l’assegurança catalana i l’assegurança espanyola.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/
adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.
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☛ Figura 3. Evolució de les quotes de mercat bàsiques de l’assegurança catalana.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/
adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.

☛ Figura 4. Evolució estimada de l’estalvi gestionat de l’assegurança de vida.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/
adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.
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☛ Figura 5. Evolució del pes de les principals comunitats autònomes en les assegurances de vida.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/
adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.

☛ Figura 6. Evolució estimada de les primes de l’assegurança de l’automòbil.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/
adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.
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☛ Figura 7. Evolució de l’assegurança de l’automòbil a Catalunya i Espanya.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/
adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.

Comunitat
MADRID
CATALUNYA
ARAGÓ
RIOJA
P. BASC
BALEARS
ESPANYA
NAVARRA
GALÍCIA
C. I LLEÓ
P. VALENCIÀ
C. LA MANXA
CANTÀBRIA
ASTURIAS
MÚRCIA
ANDALUSIA
EXTREMADURA
CEUTA I MELILLA
CANÀRIES

Primes / habitant
1.883,64
1.788,19
1.709,22
1.414,93
1.361,54
1.344,75
1.262,29
1.158,77
1.123,75
1.123,38
990,89
935,06
934,83
927,81
887,65
852,85
729,66
704,78
700,60

☛ Taula 1. Estimació de la taxa de primes per habitant, per comunitats autònomes.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/
adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.
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☛ Figura 8. Evolució estimada de les primes de l’assegurança de salut a Catalunya.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/
adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.

☛ Figura 9. Evolució de la taxa de primes per habitant en l’assegurança catalana.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/
adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.
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☛ Figura 10. Densitat de l’assegurança de salut a Catalunya i Espanya.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/
adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.

☛ Figura 11. Taxes de l’assegurança catalana sobre el PIB.
Font: UNESPA: El seguro en Cataluña, 2011. Madrid: UNESPA, 2012 [http://www.unespa.es/adjuntos/fichero_3427_20120713.pdf]. Consultat el 30 de setembre de 2014.
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Comerços
Total Espanya

Total Catalunya

Nombre de comerços assegurats:
1.213.289

Nombre de comerços assegurats:
241.687 (19,92%)

Primes cobrades: 596 milions d’euros

Primes cobrades: 120,1 milions d’euros
(20,15%)

Nombre de sinistres: 383.675

Nombre de sinistres: 32.002 (16,16%)

Cost indemnitzat: 315 milions d’euros
☛ Taula 2. Característiques de les assegurances contractades pel comerç a Espanya i Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’UNESPA i ICEA.

Indústries
Total Espanya

Total Catalunya

Nombre d’indústries assegurades: 501.297

Nombre d’indústries assegurades: 100.450

Primes cobrades: 1.265 milions d’euros

Primes cobrades: 254 milions d’euros

Nombre de sinistres: 188.085

Nombre de sinistres: 37.400

Cost indemnitzat: 848 milions d’euros
☛ Taula 3. Característiques de les assegurances contractades per la indústria a Espanya i Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’UNESPA i ICEA.
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3

Dispersió normativa

de l’Estat, BOE (Codi d’Assegurances), la
Direcció General d’Assegurances, l’informe
de la Fundació Mapfre de 2006, el CECAS,
la companyia HDI i altres fonts, i amb la
confiança que totes les que afecten hi estan
recollides, podem indicar que les obligacions jurídiques en matèria d’assegurances
són més de set-centes pel que fa a l’Estat i
més de quaranta quant a la Generalitat de
Catalunya.

Podríem dir que Espanya és un dels països
que més legislació genera, la qual cosa es
veu augmentada per les autonomies que,
al seu torn, també publiquen les seves
pròpies normes. Per això, les empreses
estan sotmeses a diferents obligacions jurídiques generades per circulars, convenis,
decrets, decrets legislatius, directives, instruccions, lleis, ordres, reials decrets, reials
decrets legislatius, reials ordres circulars,
reglaments i resolucions que fan referència a assegurances i, de manera especial,
a l’assegurança de responsabilitat civil per
respondre de possibles danys generats.

3.1 Normativa estatal
La finalitat d’una assegurança obligatòria
és garantir que una activitat perillosa disposi d’una assegurança que garanteixi al
perjudicat el recobrament dels danys causats.

El resultat és una espècie de caos en què ja
no només és difícil complir amb la normativa vigent, sinó que el problema consisteix
a conèixer i/o trobar la normativa que cal
aplicar.

No obstant això, l’existència de l’assegurança obligatòria no garanteix una cobertura suficient en molts casos ja que el capital mínim a què s’obliga és baix.

Les assegurances de contractació obligada poden venir per reglaments europeus, legislació estatal, legislació autonòmica, reglamentació local o convenis
col·lectius.

L’assegurança obligatòria està regulada
per lleis especials. La responsabilitat civil
és del tipus objectiu, canalitza la responsabilitat cap al titular de l’activitat, limita
quantitativament la responsabilitat, té un
fons de garantia i depèn, en molts casos,
de reglaments.

Després de realitzar una cerca de les obligacions jurídiques en matèria asseguradora a
través de les publicacions del Butlletí Oficial

Des del BOE s’està realitzant un esforç de
recopilació que ha donat resultats amb la
publicació d’una sèrie de cinquanta-nou
codis –el número 37 és el del mercat de
l’assegurança– que agrupen les principals
normes vigents de l’ordenament jurídic,
permanentment actualitzades i presentades per branques del dret.

Les obligacions
jurídiques en matèria
d’assegurances són
més de set-centes
pel que fa a l’Estat i
més de quaranta
quant a la Generalitat
de Catalunya.

Amb relació al tema de les assegurances, i
seguint les pautes del Codi del Mercat de
l’Assegurança del BOE, podem analitzar els
blocs de les taules següents en funció de la
normativa que els afecta.
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Sector assegurador
Ordenació i supervisió

Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades
(RD 6/2004).
Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades (RD 2486/1998).
Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores (RD
1317/2008).
Reglament de mutualitats de previsió social (RD
1430/2002).
Llista d’informació a remetre en supòsits d’adquisició o
increment de participacions significatives i pels que desenvolupen càrrecs d’administració i direcció en entitats
asseguradores, reasseguradores i en societats amb una
activitat que consisteix a tenir participacions en aquestes
entitats (Ordre EHA/1803/2010).
Codi de conducta per a mútues i mutualitats de previsió
social en matèria d’inversions financeres temporals (Ordre ECO/3721/2003).

Mediació

Mediació d’assegurances i reassegurances (Llei 26/2006).

Consorci de Compensació d’Assegurances

Estatut legal del Consorci de Compensació d’Assegurances
(RD 7/2004).
Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris (RD
300/2004).
Regulació de les provisions tècniques a dotar pel Consorci
de Compensació d’Assegurances
(RD 2013/1997).
Liquidació intervinguda d’entitats asseguradores (Ordre
24/09/85).

Plans i fons de pensions

Llei de regulació dels plans i fons de pensions (RD
1/2002).
Reglament de plans i fons de pensions (RD 304/2004).
Reglament sobre instrumentació dels compromisos per
pensions de les empreses amb els treballadors beneficiaris
(RD 1588/1999).
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Sector assegurador
Defensa de l’assegurat i
del partícip en plans de
pensions

Departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del
client de les entitats financeres (Ordre ECO/734/2004).

Contracte d’assegurança Règim General.
El contracte d’assegurança (Llei 50/1980).
Normativa reguladora de les assegurances privades
(Ordre EHA/339/2007).
☛ Taula 4. Normativa que afecta el sector assegurador.
Font: Codi del B.O.E.

Sectors i/o activitats obligats a assegurar-se
Rams especials de l’assegurança
Vehicles a motor

Responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor (RD 8/2004).
Assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor (RD 1507/2008).
Directiva 2009/103/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’assegurança de responsabilitat civil que
resulta de la circulació de vehicles automòbils, i al control
de l’obligació d’assegurar aquesta responsabilitat.

Mediació

Mediació d’assegurances i reassegurances (Llei 26/2006).

Assegurances agràries
combinades

Assegurances agràries combinades (Llei 87/1978).
Reglament sobre assegurances agràries combinades (RD
2329/1979).
Normes de peritatge dels danys ocasionats sobre les produccions ramaderes emparats per l’assegurança agrària
combinada (Ordre PRE/1459/2005).
Normes de peritatge dels danys ocasionats sobre les produccions agrícoles emparats per l’assegurança agrària
combinada (Ordre PRE/632/2003).
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Sectors i/o activitats obligats a assegurar-se
Rams especials de l’assegurança
Assegurances
vinculades a l’activitat
de la construcció

Ordenació de l’edificació (Llei 38/1999).
Regulació de les quantitats percebudes anticipadament
en la construcció (Llei 57/1968).
Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció (Llei 32/2006).
Reglament sobre instrumentació dels compromisos per
pensions de les empreses amb els treballadors beneficiaris
(RD 1588/1999).

Assegurances de crèdit
a l’exportació

Règim de l’assegurança de crèdit a l’exportació (Llei
10/1970).
Cobertura per compte de l’Estat dels riscos de la internacionalització de l’economia espanyola (Llei 8/2014).
Regularització de determinats aspectes de l’assegurança
de crèdit a l’exportació per compte de l’Estat en operacions de mitjà i llarg termini (RD 1327/1999).
Cobertura per compte de l’Estat de riscos derivats del comerç exterior, de les inversions exteriors i de les transaccions econòmiques amb l’exterior (Ordre ECO/180/2003).

Assegurança obligatòria Reglament de l’assegurança obligatòria de viatgers (RD
1575/1989).
de viatgers
Assegurança del
caçador

Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil del
caçador de subscripció obligatòria (RD 63/1994).

Assegurança de responsabilitat civil per danys
nuclears

Responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per
materials radioactius (Llei 12/2011).
Responsabilitat mediambiental (Llei 26/2007).
Reglament de la llei de responsabilitat mediambiental
(Llei 26/2007).
Energia nuclear (Llei 25/1964).
Reglament sobre cobertura de riscos nuclears
(D 2177/1967).
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Sectors i/o activitats obligats a assegurar-se
Rams especials de l’assegurança
Assegurança esportiva
obligatòria

Prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva (RD 849/1993).

Assegurança d’animals
potencialment
perillosos

Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos (Llei 50/1999).

Assegurança de
l’administrador
concursal

Responsabilitat civil i la garantia equivalent dels administradors concursals (RD 1333/2012).

Desenvolupament de la Llei 50/1999 (RD 287/2002).

Assegurança de la navegació
Assegurança marítima

Assegurança dels propietaris de vaixells civils per a reclamacions de dret marítim (RD 1616/2011).

Assegurança de
responsabilitat civil
d’embarcacions
d’esbarjo o esportives

Mesures de seguretat per a la utilització d’artefactes nàutics d’esbarjo autopropulsades (RD 1043/2003).

Assegurança de
responsabilitat civil
derivada de contaminació per hidrocarburs

Normes per a l’execució del Conveni Internacional sobre la responsabilitat civil derivada de danys deguts a la
contaminació de les aigües del mar per hidrocarburs (RD
1892/2004).

Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil de
subscripció obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives (RD 607/1999).

Assegurances de vida
Creació d’un registre de contractes d’assegurança de cobertura de defunció (Llei 20/2005).
Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del
terrorisme (Llei 10/2010).
☛ Taula 5. Sectors i/o activitats obligats a assegurar-se i normativa relacionada.
Font: Codi del B.O.E.
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Assegurances obligatòries a la Comunitat Autònoma de Catalunya
Instal·lacions de telefèrics

DOGC 197/1982

Parcs aquàtics

DOGC 990/1988

Esport d’esquí

DOGC 1004/1988

Grues torre desmuntables per a obres

DOGC 1211/1989

Instal·lació d’aparells elevadors

DOGC 1211/1989

Instal·lacions elèctriques

DOGC 1267/1990

Pesca esportiva

DOGC 2548/1997

Realització de pràctiques de vela i exàmens pràctics per
a l’obtenció del títol

DOGC 2627/1998

Instal·lacions petrolíferes

DOGC 2782/1998

Entitats d’inspecció i control

DOGC 2886/1999

Protecció del medi ambient

DOGC 2894/1999

Centres d’immersió

DOGC 3074/2000
DOGC 3199/2000

Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica

DOGC 3544/2002
DOGC 3543/2002

Instal·lacions de transport per cable

DOGC 3665/2002
DOGC 5753/2010

Turisme d’activitats

DOGC 3669/2002

Temps lliure

DOGC 3838/2003

Instal·lacions per a temps lliure

DOGC 3907/2003

Motos aquàtiques

DOGC 3873/2003

Instal·lacions sanitàries

DOGC 3879/2003

Taxis

DOGC 3907/2003

Jocs esportius escolars

DOGC 4009/2003
DOGC 5977/2011

Ensenyaments nàutics pesquers

DOGC 4064/2004

Instal·lacions i equipaments esportius

DOGC 4397/2005

Transport per ferrocarril

DOGC 464/2006

Activitats subaquàtiques

DOGC 4939/2007

Animals

DOGC 5113/2008

Exercici de la professió de l’esport

DOGC 5123/2008
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Assegurances obligatòries a la Comunitat Autònoma de Catalunya
Seguretat industrial

DOGC 5191/2008

Espectacles públics i activitats recreatives

DOGC 5419/2009
DOGC 5709/2010

Residus

DOGC 5430/2009

Escoles de logopedes

DOGC 5460/2009

Control ambiental de les activitats

DOGC 5524/2009

Pesca marítima

DOGC 5580/2010

Entitats esportives

DOGC 5628/2010

Lliure prestació de serveis

DOGC 5729/2010

Pesca marítima i fluvial

DOGC 6189/2012

Campaments juvenils

DOGC 6429/2013

☛ Taula 6. Assegurances obligatòries a Catalunya i normativa que els afecta.
Font: Companyia HDI

Subsectors: assegurances obligatòries de caràcter estatal i autonòmic
1. Activitats
2. Activitats financeres
3. Activitats industrials
4. Activitats professionals
5. Agrari
6. Aigües fluvials
7. Animals
8. Automòbil
9. Bancari
10. Caça
11. Construcció
12. Consum
13. Contractes
14. Esports
15. Emigració
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Subsectors: assegurances obligatòries de caràcter estatal i autonòmic
16. Energia
17. Energia nuclear
18. Ensenyament
19. Espectacles
20. Hostaleria
21. Activitats industrials
22. Indústria farmacèutica
23. Instal·lacions
24. Laboral
25. Medi ambient
26. Oci
27. Pesca
28. Activitats professionals
29. Sanitat
30. Seguretat
31. Assegurança d’ús i circulació de vehicles de motor
32. Assegurances (plans i fons de pensions)
33. Serveis
34. Transport aeri
35. Transport marítim
36. Transport terrestre
37. Turisme
38. Vehicles a motor
39. Habitatge
☛ Taula 7. Subsectors afectats per assegurances obligatòries de caràcter estatal i autonòmic.
Font: Companyia HDI
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4 El Consorci de Compensació
d’Assegurances

p Fenòmens de la naturalesa:
1 Terratrèmol: sacsejada brusca del
sòl per moviment de l’escorça terrestre que es propaga en totes les
direccions.

A Espanya, per afrontar els sinistres extraordinaris, tant provocats per la natura
com per persones amb caràcter políticsocial, s’aplica el sistema de solidaritat i
compensació, pel qual tots paguen una
part per compensar els danys soferts per
uns quants.

1 Sisme submarí o tsunamis: agitació
violenta de les aigües del mar, com
a conseqüència d’una sacsejada dels
fons marins provocada per forces
que actuen en l’interior del globus.

Aquest sistema de compensació es regula a
través d’un organisme anomenat Consorci
de Compensació d’Assegurances que es va
constituir l’any 1941.

1 Inundació extraordinària:
• Inundació per l’acció directa de
l’aigua de pluja.
• Aigües de desgel.
• Aigua de llacs amb sortida natural, rius o ries.
• Embats d’aigua de mar.

La cobertura dels riscos extraordinaris sobre persones i béns va ser encomanada al
Consorci per la Llei de 16 de desembre de
1954 i el seu reglament es va aprovar pel
RD 300/2004.

1 Erupció volcànica: fuita de material
sòlid, líquid o gasós llançat per un
volcà.

La cobertura dels anomenats “riscos extraordinaris” està aprovada per la Llei
21/90 d’adaptació al dret espanyol de la
Directiva 88/357/CEE sobre llibertat de
serveis en assegurances no vida, modificada per la disposició addicional novena de
la Llei 30/95 d’ordenació i supervisió de
l’assegurança privada.

1 Tempestats ciclòniques atípiques:
• Ciclons violents de caràcter tropical amb vents de més de 96
km/h mitjanats sobre intervals
de deu minuts i precipitacions
de més de 40 l/m2/h.
• Borrasques fredes amb irrupció
d’aire àrtic, amb vents de més
de 84 km/h mitjanats sobre intervals de deu minuts i temperatures a nivell del mar de -6ºC.
• Tornados: borrasques tropicals
que formen columnes de núvols
cap a terra.
• Vents extraordinaris amb ratxes de més de 120 km/h sostingudes durant intervals de
tres segons (incorporat pel RD
300/2004).

La protecció de béns, enfront dels riscos extraordinaris, està obligatòriament
vinculada a la subscripció d’una pòlissa
d’assegurances dels rams:
1 Incendis i esdeveniments de la naturalesa.
2 Actuacions (només danys al vehicle i no
responsabilitat civil).
3 Accidents.
4 Altres danys com ara multiriscos, robatori, vidres, avaria de maquinària, etc.
Els riscos coberts (segons RD 2022/86 i RD
7/2004) són els següents:
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1 Caiguda de cossos siderals o aeròlits: impacte a la superfície del sòl
de cossos procedents de l’espai exterior i aliens a l’activitat humana.

1 Actuacions de les forces armades
o cossos de seguretat en temps de
pau.
p Qualsevol assegurança obligatòria nacional no coberta per les companyies
asseguradores o de difícil acceptació
per elles si es demostra aquest fet.

1 Lliscament: moviment vessant sota
dels materials que componen un
pendent, per causes intrínseques
al material o externes (factors climàtics o hidrogeològics).

Les assegurances obligatòries imposades per
les autonomies no són objecte de cobertura
per part del Consorci en el cas que les companyies asseguradores no cobreixin aquest
risc. Només es fa responsable de les assegurances obligatòries exigides per l’Estat.

1 Subsidència: enfonsament del terreny motivat per causes com el reassentament del sòl, l’enfonsament de
capes d’argila o guix o el comportament de les argiles expansives.

És important pensar en com se solucionarien les cobertures que actualment gestionen:

1 Pèrdua de beneficis: alteració del
resultat per paralització, suspensió
o reducció de la producció o negoci a conseqüència d’esdeveniments
extraordinaris (incorporat pel RD
300/2004).

p Agroassegurances: agrupació de companyes assegurades per a gestionar, de
forma conjunta, riscos agrícoles, pequaris, forestals i aqüicoles.

p Fenòmens de caràcter polític-social:
1 Terrorisme: acció violenta amb finalitat de desestabilitzar el sistema
polític establert o causar temor o
inseguretat en el medi social en què
es produeix.

p Pools: agrupacions de companyes asseguradores que gestionen, de forma
conjunta, riscos especifics i amb conseqüències que representen costos molt
elevats, per exemple les responsabilitats
per danys mediambientals.

1 Rebel·lió: no obeir l’autoritat (articles 472-484 del Codi Penal).

5

1 Sedició: alçament contra l’autoritat
(articles 544-549 del Codi Penal).

Tendència de futur

Com hem vist, actualment a Catalunya
hi ha companyies asseguradores de capital català (Fiatc, Catalana Occident...) i
un gran nombre d’asseguradores tant espanyoles com de la Unió Europea i de la
resta del món establertes a Espanya amb
la seva seu social a Catalunya. Perquè
aquestes companyies adoptessin personalitat jurídica catalana haurien d’establir
les bases dels criteris de solvència mínims
per poder-hi operar i establir uns criteris

1 Motí: moviment violent contra
l’autoritat per obtenir reivindicacions
d’ordre polític, econòmic o social.
1 Tumult popular: acció en grup que
altera l’ordre i atempta contra la
pau, la qual cosa causa lesions a
persones o danys a la propietat.
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Solvència II és una
directiva europea
que modificarà les
normes europees de
l’assegurança per tal de
reforçar aquest sector i
millorar els productes
asseguradors.

que regularia el sector assegurador (Llei
d’ordenació de les assegurances privades
i Llei de contracte d’assegurança) hauria
d’estar adaptada a la Solvència II.
En el cas d’un Estat català que no formés
part de la Unió Europea, el marc legal
assegurador podria seguir o no les directrius europees, creant legislació pròpia
o, com a Espanya fa uns quants anys,
regulant-se a través del Codi Mercantil,
solució que s’ha demostrat insuficient
quan hi ha un sector assegurador desenvolupat. Així mateix, s’hauria d’estudiar
la creació d’un organisme de control del
compliment de la legislació vigent. Actualment, l’organisme que assumeix a
Espanya aquesta funció és la Direcció General d’Assegurances.

fiscals favorables per atreure l’establiment
d’asseguradores estrangeres a Catalunya.
Aquest últim punt enllaça directament amb
el marc jurídic i els instruments reguladors
del sector assegurador.

La Direcció General d’Assegurances i Fons
de Pensions és un òrgan administratiu que
depèn de la Secretaria d’Estat d’Economia
i Suport a l’Empresa, adscrita al Ministeri
d’Economia i Competitivitat, d’acord amb
el Reial Decret 345/2012, de 10 de febrer,
que desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri.

Totes les possibilitats legislatives estan condicionades per la pertinença o no a la Unió
Europea d’un futur nou Estat català. En el
cas que ho fos hauria d’adaptar la seva legislació a les directrius i directives europees.
El marc regulador a Espanya s’instrumenta
mitjançant la Llei d’ordenació de les assegurances privades, la Llei de contracte
d’assegurança i la Llei de mediació.

Entre les funcions d’aquest organisme, cal
destacar-ne tres de necessàries per a la formació d’un sector econòmic dins d’un nou
Estat:

Actualment, en el terreny europeu s’està
treballant en Solvència II. Aquesta és una
directiva europea que modificarà les normes europees de l’assegurança per tal de
reforçar aquest sector i millorar els productes asseguradors. Té com a finalitat millorar el control i mesurament dels riscos als
quals estan exposats les asseguradores per
garantir la seva solvència ja existent. Encara no està en vigor, però es preveu que
el seu desenvolupament normatiu finalitzi
l’any 2016.

p Controlar el compliment dels requisits
necessaris per a l’accés i l’ampliació de
l’activitat asseguradora i reasseguradora privades.
p Analitzar la documentació que han de
remetre les asseguradores i reasseguradores, els mediadors d’assegurances
i reassegurances privades i les entitats
gestores de fons de pensions per facilitar el control de la seva solvència i activitat.

En el cas d’un Estat català que formés
part de la Unió Europea, la legislació
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La forma de relació
econòmica de
Catalunya, en matèria
asseguradora, amb
altres Estats, tal com
hem assenyalat abans,
estarà determinada
per la seva pertinença
o no a la Unió Europea.

p Coordinar les relacions en l’àmbit de
les assegurances i reassegurances privades, mediació d’assegurances i reassegurances i plans i fons de pensions de
jubilació, amb altres Estats i organismes
internacionals.
Evidentment, la forma de relació econòmica de Catalunya, en matèria asseguradora,
amb altres Estats, tal com hem assenyalat
abans, estarà determinada per la seva pertinença o no a la Unió Europea. Davant
d’això ens sorgeixen dues qüestions: Com
s’asseguraran les multinacionals catalanes
amb filials a la resta del món? (Programa internacional sortint) I com s’asseguraran les
multinacionals estrangeres amb filials a Catalunya? (Programa internacional entrant).

seria Xile. D’altra banda, si el país que es
pretén cobrir és non admitted es requereix
l’emissió d’una pòlissa local en aquest país.
Exemple clar de país non admitted és el
Brasil.

Per a la primera pregunta, l’esquema seria
el següent:

Escenari 2. Catalunya com a no membre de
la Unió Europea:

Programa assegurador de les multinacionals catalanes amb filials a la resta
del món

El funcionament seria com el descrit en
el punt anterior per a països que no són
de la Unió Europea. És a dir, s’haurien
d’estudiar totes les legislacions dels països per saber si accepten l’assegurament
de riscos radicats en el seu territori amb
pòlisses emeses a Catalunya (països admitted, tal com hem descrit abans). En
aquest cas, sempre es pot emetre pòlissa a
Catalunya incloent la clàusula de compensació de pèrdues a la matriu per sinistres
ocorreguts en les filials, fórmula complicada i que dificulta la tramitació dels sinistres.

Escenari 1. Catalunya com a membre de la
Unió Europea:
Les multinacionals que tinguin riscos radicats a la Unió Europea podran disposar
d’una pòlissa local a Catalunya i liquidar
impostos en els països de la Unió Europea
en què vulgui donar cobertura (emissió en
Lliure Prestació de Serveis).
Per als riscos radicats fora de la Unió Europea, ens remetríem a les legislacions pròpies de cada un dels països. D’una banda,
hi ha països anomenats admitted, que són
aquells que permeten assegurar riscos radicats en el seu territori mitjançant pòlisses
emeses fora d’aquests. Per a aquests països,
seria possible donar cobertura a la filial estrangera mitjançant una pòlissa local catalana. Un exemple de país admitted

Per a la segona pregunta, l’esquema seria
el següent:
Programa assegurador de les multinacionals estrangeres amb filials a Catalunya
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Escenari 1. Catalunya com a membre de la
Unió Europea:

teix a Espanya i que no existeix en altres
països de la resta del món. Catalunya hauria d’estudiar la possibilitat i viabilitat de
crear una entitat semblant o no a aquesta.

Multinacionals europees que tinguessin
riscos radicats a Catalunya podrien assegurar, mitjançant les seves pòlisses locals,
emetent en Lliure Prestació de Serveis, amb
la mera liquidació dels impostos catalans
corresponents a les primes d’assegurances
que s’establissin a Catalunya.

Hem vist que el Consorci de Compensació
d’Assegurances és una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Economia
i Competitivitat, a través de la Direcció
General d’Assegurances, amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.
La institució apareix molt lligada a la cobertura de riscos extraordinaris, dins d’un
avançat sistema d’indemnització per danys
catastròfics
d’Espanya
(terratrèmols,
sismes submarins, inundacions extraordinàries, erupcions volcàniques, tempesta
ciclònica atípica, caigudes de meteorits,
terrorisme, rebel·lió, sedició, motí, tumult
popular i fets o actuacions de les Forces
Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau). A la resta del món,
aquests riscos els cobreixen directament
les asseguradores, amb les dificultats que
hi ha països en què no s’aconsegueixen assegurar algunes zones afectades per terratrèmols (per exemple, Itàlia) o en què són
pràcticament inassegurables els fenòmens
de la naturalesa (per exemple, la Rivera
Maya, a Mèxic). Per això, s’hauria de valorar la possibilitat de crear un organisme
similar o, per contra, que les asseguradores
catalanes cobrissin aquests sinistres.

Per a la resta de multinacionals de fora de
la Unió Europea, Catalunya hauria de preveure en la seva legislació si es postula com
a país admitted o non admitted.
Escenari 2. Catalunya com a no membre de
la Unió Europea:
Catalunya s’hauria de postular com a país
admitted o non admitted per la possibilitat
d’assegurar riscos radicats a Catalunya procedents de multinacionals estrangeres. Si
optés per una postura proteccionista no permetria cobrir riscos situats a Catalunya amb
pòlissa emesa fora de les seves fronteres.
Aquesta postura proteccionista seria una
barrera per atreure l’establiment d’empreses
estrangeres a Catalunya, però obligaria a
les asseguradores a crear delegació a Catalunya per poder-hi treballar i atorgaria més
seguretat jurídica (no hi ha control del tipus
d’emissió de pòlisses a l’estranger i no regirien per la normativa catalana).
La postura contrària permetria l’assegurament de les filials de multinacionals mitjançant les pòlisses emeses al país de la
matriu, cosa que no potenciaria la contractació de pòlisses locals (i el seu corresponent cobrament de primes).

Una altra de les activitats del Consorci
de Compensació d’Assegurances és el seu
caràcter subsidiari, ja que la seva actuació
és, en general, la d’un assegurador directe, en defecte de participació del mercat
privat per a les assegurances obligatòries:
automòbils, caça, etc.

En aquesta línia, mereix un especial esment, en les assegurances de danys, la
cobertura que ofereix el Consorci de Compensació d’Assegurances, figura que exis-

Amb relació a les assegurances obligatòries, cal fer la reflexió de quines serien
considerades com a tals en un nou Estat
català.

205

Enginyeria i seguretat a la Catalunya del futur.
Riscos i oportunitats d’un nou Estat

Actualment, a Espanya, cal destacar com
a assegurança obligatòria l’assegurança de
garantia decennal d’imperativa contractació en els edificis d’habitatges, que assegura els dits habitatges davant de danys
que comprometin l’estructura de l’edifici
durant els deu primers anys des de la seva
construcció i que dóna una garantia extra a
les responsabilitats dels diversos agents de
la construcció davant del consumidor final.
Avui en dia, tots els edificis d’habitatges
construïts a Catalunya des de l’any 1999
disposen d’aquesta cobertura contractada
amb asseguradores espanyoles. Què passaria amb aquestes garanties?

6

Conclusions

Podem concloure que per a la creació d’un
sector assegurador en un nou Estat català s’haurien de tenir en compte un gran
nombre de factors i paràmetres. El mercat
assegurador no és una excepció a la tendència de l’economia mundial pel que fa
a la globalització, de manera que la creació d’aquest sector a Catalunya, amb les
seves lleis i organismes propis, s’hauria de
fer tenint molt en compte aquest fenomen
globalitzador i vetllant per la potenciació
econòmica d’aquest. Evidentment, la pertinença o no a la Unió Europea és un factor important que marcarà en gran mesura
aquest procés.
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Les activitats

FRANCESC AMER, JORDI ARGEMÍ,
JORDI ARTIGA I ÁNGEL DE VICENTE

El de les activitats és un món complex,
amb una gran quantitat de normativa i
d’agents actuants. Aquest fet implica que
quan es parla de les activitats, fàcilment
les opinions siguin diferents i, fins i tot,
divergents.

rents aportacions posteriors; la darrera és
d’aquest any 2014, que regula les relacions
comercials entre les parts, els actes del comerç, els registres mercantils, els agents mitjancers, els contractes, el comerç marítim,
les suspensions de pagaments i les fallides.

A continuació trobareu un escrit redactat
per quatre especialistes en activitats que
han aportat el seu granet de sorra. Aquest
capítol de l’informe no aporta conclusions
explícites; en aquestes pàgines us oferim
reflexions i punts de vista diferents. Desitgem que de la seva lectura pugueu extreure les vostres pròpies conclusions.

Acabada la Guerra Civil, l’any 1939, manquen aliments i energia. El govern del
bàndol dels revoltats estableix unes limitacions als ciutadans, tant per a l’adquisició
d’aliments com per al subministrament
d’energia, a través de les cartilles de racionament, les restriccions en la distribució de potència elèctrica i l’assortiment de
petroli per alimentar els quinqués. No és
insòlit, doncs, que els ajuntaments establissin impostos i taxes per a la implantació de
les activitats econòmiques en funció de la
potència instal·lada en els establiments comercials i industrials per evitar els malbarataments. Aquests ingressos van acabar fentse imprescindibles per a les hisendes locals.

1

Antecedents (FRANCESC AMER)

Des de les primeres passes de l’Homo sapiens hi ha hagut conflictes entre els diferents individus que calia resoldre perquè
no anessin a més. El més antic del que ens
parla la tradició el van protagonitzar dos
germans: Caïm i Abel. Un altre de molt conegut va ser el judici de Salomó. Des dels
inicis dels temps, la humanitat ha tingut la
necessitat d’establir normes per evitar els
conflictes entre els seus membres.

La Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en
l’article 79.1, consagra els ingressos de
l’Administració local:
El Impuesto sobre Actividades Económicas
es un tributo directo de carácter real, cuyo
hecho imponible está constituido por el
mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado
y se hallen o no especificadas en las tarifas
del impuesto.

El divendres 16 d’octubre de 1885, durant el regnat d’Alfons XII, es va publicar
en el número 289 de la Gaceta de Madrid
(antecedent del BOE) el Reial decret de
22 d’agost de 1885 pel qual s’aprova el
Codi del Comerç, complementat amb dife-

208

Les activitats
Francesc Amer, Jordi Argemí, Jordi Artiga i Ángel de Vicente

Avui en dia, aquests impostos i taxes sobre les activitats econòmiques són una part
molt important dels ingressos de les administracions locals, tant que en certs municipis estan molt per sobre de l’estricte cost
del servei.
Amb anterioritat, l’Administració s’adona
que les relacions entre les parts també afecten l’entorn del lloc on es realitza
l’activitat. En aquest sentit, en el BOE 289
de 7 de desembre de 1961 es publica el
Decret 2414/1961, de 30 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses
(RAMINP).

una corresponda, todas aquellas “actividades” que a los efectos del mismo sean calificadas como molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas, de acuerdo con las definiciones
que figuran en los artículos siguientes e independientemente de que consten o no en
el nomenclátor anejo, que no tiene carácter
limitativo.

L’article 3 relaciona les activitats segons el
risc:
Serán calificadas como molestas las actividades que constituyan una incomodidad por
los ruidos o vibraciones que produzcan o por
los humos, gases, olores, nieblas, polvos en
suspensión o sustancias que eliminen.

L’article 1 del RAMINP estableix l’objecte:

Se calificarán como insalubres las que den
lugar a desprendimiento o evacuación de
productos que puedan resultar directa o
indirectamente perjudiciales para la salud
humana.

El presente Reglamento de obligatoria observancia en todo el territorio nacional tiene por
objeto evitar que las instalaciones, los establecimientos, las actividades, las industrias o
los almacenes, sean oficiales o particulares,
públicos o privados, a todos los cuales se aplica indistintamente la denominación de actividades, produzcan incomodidades, alteren
las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen daños
a las riquezas pública o privada o impliquen
riesgos graves para las personas o los bienes.

Se aplicará la calificación de nocivas a las
que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola.

L’article 2 aclareix quines són les activitats
econòmiques regulades:

Se consideran peligrosas las que tengan por
objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar
riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes.

Quedan sometidas a las prescripciones de
este Reglamento, en la medida que a cada

El capítol II dóna la competència per atorgar les llicències a: alcaldes; Comissió Pro-

209

Enginyeria i seguretat a la Catalunya del futur.
Riscos i oportunitats d’un nou Estat

normalment apartats i molts cops proscrits
a altres edificis municipals. La seva relació amb les empreses, de cara a poder
col·locar personal, feia que es creessin programes d’ajuda, de visibilitat, de promoure
l’activitat econòmica. I van passar a convertir-se en el Departament de Promoció
Econòmica, al qual quedava integrada la
borsa de treball.

vincial de serveis tècnics; ponents; governadors civils i caps de sanitat.
Tenint en compte que el dret romà establia
la majoria d’edat als 25 anys, que el Codi
Civil la va rebaixar a 23 anys, i va restringir
aquest dret per a les dones, i que el Codi
de Comerç de 1978 la va establir als 21
anys, no és estrany que amb aquests antecedents la Comissió Provincial de serveis
tècnics tutelés els emprenedors com si fossin menors d’edat, mentalitat intervencionista que encara regeix en alguns tècnics
de l’Administració.

Continuaven sent un departament independent, que anava per lliure, sense cap
relació amb activitats (i molts cops enfrontats) i amb un tractament i gestió de la informació completament independents.

L’evolució de la normativa amb incidència
en les activitats, motivada per la pressió
de la ciutadania i les directrius i els reglaments de la Unió Europea, ha portat a la
publicació de lleis, reglaments i ordenances fets per administracions no preparades en l’observança d’una visió global de
la conflictivitat humana. Exemple d’això
és la LIei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració ambiental, feta pel Departament de Medi Ambient i que pretenia legislar, també, sobre
seguretat contra incendis i establiments de
pública concurrència.

2

Molts cops els agents de Promoció Econòmica que anaven a les empreses eren confosos amb inspectors d’obres i activitats i
tractats de no gaires bones maneres. La diferència és que els d’Activitats es dedicaven
a inspeccionar i sancionar i els de Promoció, que volien col·laborar amb l’empresa,
molts cops arribaven en un mal moment i
en rebien les conseqüències. Com que no
hi havia comunicació entre ells no sabien
si s’acabava d’anar o no o si s’estava amb
litigi o no.
Amb la crisi, els ajuntaments s’adonen que
cal potenciar la promoció i la recerca de
treball en decrement dels controls i la pressió. En molts casos, es produeix un gir i es
posen en contacte ambdós departaments,
fins i tot Activitats passa a supeditar-se a
Promoció.

Introducció (JORDI ARTIGA)

Fent una mica d’història, podem dir que
el Departament d’Activitats de la majoria
dels ajuntaments va néixer de la segregació del d’Urbanisme. Quan la indústria va
començar a guanyar pes, es van començar
a contractar enginyers i naixia l’era de les
activitats.

Amb tot això, el Departament d’Urbanisme
continua mantenint el pes de la urbanística
i el poder de les obres, també totalment al
marge de les activitats (encara que la tramitació està condicionada l’una a l’altra).
La comunicació entre ambdós departaments acostuma a ser pèssima, llunyana,
molt poc efectiva i amb constants discussions sobre competències i responsabilitats.

Cap als anys noranta van començar a
aparèixer uns petits departaments orientats principalment a convertir-se en borses de treball. Eren poc més que departaments de segona i feien el que podien,
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3 Activitat: autorització o
llicència ambiental (JORDI ARGEMÍ)

I les classifica en les taules dels annexos de
la Llei:

Tant el Diccionari de la llengua catalana
com el Diccionario de la lengua española
defineix activitat com la facultat d’obrar.

p Autorització ambiental:
1 Activitats amb declaració d’impacte
ambiental. Activitats de l’annex I.1
i I.2a.
1 Activitats sotmeses a un procés de
decisió prèvia de la necessitat de fer
una avaluació d’impacte ambiental.
Activitats de l’annex I.2b.

I per poder obrar en una indústria, local,
a l’aire lliure, etc., és necessari obtenir de
l’Administració una autorització o llicència
ambiental amb el pagament de les corresponents taxes que, tal com hem dit en el
primer apartat d’aquest capítol, constitueixen un ingrés important per a les diferents administracions.

p Declaració d’impacte ambiental amb
una autorització substantiva. Activitats
de l’annex I.3.

3.1 Llei marc d’intervenció
administrativa de les activitats
amb incidència ambiental

p Llicència ambiental:
1 Activitats classificades en l’annex
II sotmeses a un procés de decisió
prèvia de la necessitat de fer una
avaluació d’impacte ambiental. Activitats que afectin directament espais naturals d’elevada sensibilitat
ambiental.
1 Activitats classificades en l’annex
II sense declaració d’impacte ambiental.

La llei en vigor des de l’11 d’agost de 2010
és la Llei 20/2009 de prevenció i control
ambiental de les activitats (PACA), publicada en el DOGC en data d’11 de desembre de 2009, amb les modificacions realitzades el 31 de desembre de 2009 amb la
Llei 26/2009 de mesures fiscals, financeres
i administratives, i el 30 de desembre de
2011 amb la Llei 9/2011 de promoció de
l’activitat econòmica.

p Règim de comunicació. Activitats de
l’annex III.

Des que es va publicar està pendent la
confecció, aprovació i publicació del Reglament que desenvolupi l’esmentada Llei.

3.2 Règims d’intervenció

Els ajuntaments, com el de Barcelona per
exemple, a través de les seves ordenances
han desdoblat aquest annex III en diversos
epígrafs i han afegit determinades activitats.

La Llei 20/2009 de prevenció i control
ambiental de les activitats fixa tres tipus
d’intervenció en funció de les afeccions sobre el medi ambient i les persones: autorització ambiental, declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva i
llicència ambiental. I, finalment, el règim
de comunicació.

Un dels epígrafs són activitats innòcues
que es tramiten amb una memòria i un
plànol sense necessitat de projecte, encara
que insistim que sempre és preferible que
estiguin realitzats per un professional que
valori que l’activitat es pot implantar en el
local escollit i que es compleix la normativa.
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La confecció d’un
projecte bàsic
d’obres que no vagi
acompanyada d’un
projecte de llicència
ambiental té el gran
perill que no es pugui
realitzar l’activitat que
es vol en la situació o
l’emplaçament escollit.

Per a la classificació de l’activitat és molt
important tenir un profund coneixement
del procés i de les emissions a l’atmosfera,
ja que una activitat que es podria classificar en l’annex II per les seves emissions,
estarà classificada en l’annex I pel consum
de dissolvents, per exemple.
Amb la Llei 12/2012, de 26 de desembre,
de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, es podrien
obrir establiments d’activitats especificats
en l’annex de la Llei amb una superfície
útil d’exposició i venda al públic menor de
300 m2, si l’ajuntament ho admet. Aquesta
declaració fa referència al fet que el titular
de l’activitat compleix la normativa i disposa de la documentació i dels projectes
en cas que correspongui d’acord amb la
legislació.

En el cas de la declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva.
Activitats de l’annex I.3:

Així doncs, i també en aquest cas, és imprescindible la presència d’un professional que
abans de la implantació de l’activitat assessori o realitzi els projectes i la documentació necessària perquè el local compleixi la
normativa en vigor, amb la finalitat de no
trobar-se amb sorpreses a posteriori davant
d’una inspecció que obligui a un tancament
després d’haver realitzat la inversió.

La resolució l’emet el departament de la
Generalitat que no sigui competent en matèria de medi ambient i en compliment de
la legislació vigent.
En el cas de la llicència ambiental:

En el cas de l’autorització ambiental:

p Activitats classificades en l’annex II sotmeses a un procés de decisió prèvia
de la necessitat de fer una avaluació
d’impacte ambiental. Activitats que
afectin directament espais naturals
d’elevada sensibilitat ambiental.

p Activitats amb declaració d’impacte ambiental. Activitats de l’annex I.1 i I.2a.

p Activitats classificades en l’annex II sense declaració d’impacte ambiental.

p Activitats sotmeses a un procés de decisió prèvia de la necessitat de fer una
avaluació d’impacte ambiental. Activitats de l’annex I.2b.

La resolució l’emet l’ajuntament amb informes preceptius segons les característiques de l’activitat del Servei de Prevenció
i Extinció d’Incendis i Salvaments de la
Generalitat de Catalunya o Bombers de
Barcelona, informe integrat de l’Oficina de
Gestió Unificada de la Generalitat de Catalunya i del Consell Comarcal si no disposen

3.3 Òrgan que emet la resolució

La resolució l’emet el departament de la
Generalitat competent en matèria de medi
ambient.
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collit. És a dir, la confecció d’un projecte
bàsic d’obres que no vagi acompanyada
d’un projecte de llicència ambiental té el
gran perill que, posteriorment, no es pugui
realitzar l’activitat que es vol en la situació
o l’emplaçament escollit.

d’òrgan tècnic ambiental o tenen menys de
20.000 habitants.
En el cas del règim de comunicació. Activitats de l’annex III:
No existeix cap resolució. L’ajuntament es
dóna per assabentat i pot exercir el seu dret
d’inspecció.

4.1 Complexitat del projecte
d’autorització o llicència
ambiental

4 La importància del projecte
d’autorització o llicència
ambiental (JORDI ARGEMÍ)

La quantitat de dades i, en conseqüència,
de coneixements que ha de tenir l’autor
del projecte de llicència ambiental fa que
aquest projecte sigui comparable al projecte bàsic d’una obra qualsevol, i la seva
valoració hauria de ser igual o superior en
funció de la intervenció d’obres que es faci
a l’establiment.

Amb la Llei d’intervenció integral de
l’Administració ambiental, el projecte de
llicència ambiental ha passat de ser un expedient d’activitat que justificava el compliment del Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, que
servia per obtenir una llicència municipal
d’obertura, a ser pròpiament un projecte
pel seu contingut i per la seva importància a l’hora d’implantar una activitat en un
establiment.

S’ha de tenir un total coneixement de
l’establiment i de l’activitat que desenvolupa l’empresa que desitja tenir una autorització o llicència ambiental per poder realitzar el projecte. Què s’ha de saber?
p Dades de la instal·lació o establiment:

Abans d’implantar l’activitat, és fonamental saber si aquesta es pot ubicar en el lloc
escollit per fer-ho en funció de la seva perillositat envers les persones i el medi ambient.

1 Emplaçament
1 Classificació i condicions urbanístiques d’acord amb el planejament de la parcel·la on està situat
l’establiment on s’ubicarà l’activitat
1 Ús compatible amb els usos urbanístics admesos en la parcel·la
1 Superfície
1 Descripció de l’edifici
1 Característiques constructives

El planejament i les ordenances dels diferents municipis fixa les condicions d’ús
d’un determinat establiment o parcel·la
a construir per implantar-lo i les condicions de soroll, emissions a l’atmosfera,
etc.

p Dades de l’activitat:
Prèviament, i abans de firmar documents
de compra o lloguer d’una nau, un local o
una parcel·la, s’ha de tenir la total seguretat que l’activitat que es vol implantar es
pot situar en l’establiment o parcel·la es-

1 Descripció de l’activitat a desenvolupar
1 Classificació d’acord amb la Llei de
prevenció i control ambiental de les
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correctores contra incendis per poder desenvolupar l’activitat sense
perill per a les persones que hi treballen i per als veïns, i per minimitzar els danys sobre l’edifici davant
d’una emergència.

activitats o ordenances municipals i
classificació d’acord amb la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques
1 Personal
p Vector energia:

Tots aquests aspectes s’han de desenvolupar i justificar per tal que la instal·lació
compleixi els diferents reglaments, lleis o
ordenances i es pugui implantar l’activitat
sense perill per a les persones ni per al
medi ambient en el lloc escollit.

1 Tipus d’energia i procedència
1 Potència total instal·lada
1 Instal·lacions amb aplicació de reglament de seguretat industrial o
no
1 Relació de maquinària

4.2 Capacitació dels autors del
projecte

p Vector aigua:
1 Procedència i consum estimat
1 Diagrama de l’ús de l’aigua a
l’establiment

En conseqüència, són tants i tan diversos
els punts que cal conèixer i descriure en
el projecte i tants i tan diversos els reglaments, lleis o ordenances dels quals s’ha
de tenir coneixement o interpretar, que el
professional autor d’un projecte de llicència ambiental ha de ser un titulat que en
la seva formació hagi rebut coneixements
sobre les matèries contingudes en el projecte. Per tant, entenem que han de ser enginyers, en contra de l’intrusisme que en
èpoques de crisi hi ha d’altres professionals
que ni per la seva carrera ni pel desenvolupament de la seva professió tenen coneixements de tots els conceptes amb què
compta un projecte de llicència ambiental.

p Relació de matèries primeres, procés i
emmagatzematge de productes:
1 Procés. Diagrama de procés
1 Matèries primeres amb el seu grau
de perillositat
1 Matèries emmagatzemades amb el
seu grau de perillositat
1 Productes acabats amb el seu grau
de perillositat
p Repercussions sobre l’entorn i mesures
correctores adoptades:
1
1
1
1

4.3 Entitat que capacita el
professional

Emissions a l’atmosfera
Sorolls i vibracions
Abocament d’aigües residuals
Residus

Fins ara, i esperem que continuï així per
evitar intrusismes, són els col·legis professionals les entitats que capaciten el professional per poder fer aquest tipus de projectes.

p Prevenció d’incendis:
1 Compliment del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials o ordenances
municipals amb totes les mesures

Atès que, pel que sembla, el Govern està
disposat a liberalitzar els serveis i, en con-
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seqüència, no és obligatori estar col·legiat,
visar, etc., és necessari que els professionals, a través d’agències de qualificació
com l’Agència de Qualificació de Professionals de l’Enginyeria (AQPE), certifiquin la
seva experiència i capacitat per fer determinats treballs.

pot ser: activitat ambiental o activitat recreativa/espectacle o activitat no classificada ambientalment.
Les activitats recreatives /espectacles venen donades per la Llei 11/2009 a punt
de ser modificada i pel Reglament de desplegament (Decret 112/2010), que també
serà modificat.

Per tant, són els col·legis o les agències de
qualificació els que certifiquen que el professional està capacitat i pot realitzar el
projecte.

Les activitats no classificades ambientalment són les activitats innòcues, que no
tenen una afectació mediambiental remarcable i que queden fora de la Llei 20/2009
LPCA. Aquestes activitats són excloents
amb la tramitació d’activitats ambientals.
Actualment estan desemparades i no tenen una norma de referència. Ens hem
d’adreçar al ROAS, a ordenances tipus de
la Diputació, etc. per a poder procedimentar una tramitació a seguir. Amb la futura
llei de simplificació, aquesta llacuna es vol
eliminar.

4.4 Responsabilitat civil del
professional autor d’un projecte
d’autorització o llicència
ambiental
El professional ha de disposar d’una pòlissa
de responsabilitat civil que el cobreixi de
possibles reclamacions en la confecció del
projecte, en la seva direcció o en el certificat final que pugui fer el propietari o
l’Administració per un treball mal executat.

La societat, la crisi i la globalització ens
porten a que, cada cop més, apareguin conjunts d’activitats diferents sota el mateix
sostre, dins del mateix local i amb el mateix titular. Abans les activitats eren amb
la seva majoria excloents entre ambientals
i recreatives/espectacles. O es classificaven
sota una llei o sota una altra. Actualment
podem trobar multitud d’activitats que han
de complir les dues normatives sense saber
massa bé com fer-ho. Per exemple, tenim
una botiga de fruita amb una zona de bar
(degustació de vins), llibreries que fan periòdicament performances culturals, etc.

El professional fitxa la quantitat de
l’esmentada pòlissa en funció del risc que
creu que té per realitzar la seva activitat. Si
no ho fa així i la quantitat de la pòlissa no
cobreix tot l’import, hauria de respondre
amb el seu patrimoni davant d’una reclamació i condemna.
Aquesta pòlissa pot ser individual o
col·lectiva amb la resta de companys del
col·legi al qual està col·legiat.

4.5 Altres tipus d’activitats
(JORDI ARTIGA)

A part d’aquesta classificació cal tenir en
compte que tota activitat té una component
d’incendis i que aquesta activitat d’incendis
(que inclou seguretat, evacuació, risc, etc.)
s’ha de legalitzar. La norma de referència
és la Llei 3/10. Les condicions bàsiques de
l’edifici, activitat, seguretat, etc. es basen

Encara que les activitats ambientals són les
més conegudes, cal tenir en compte que les
“activitats” poden arribar a portar adjectius posteriors molts diferents. Bàsicament,
el que entenem per legalitzar una activitat
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En el cas ambiental ve limitada per una
norma estatal que a la vegada ve determinada per una Directiva europea.

en dos normes estatals: RSCIEI i CTE. La
manca de rang de llicència en la tramitació d’incendis ha provocat una inclusió
molt dificultosa amb els altres tràmits de
referència: ambiental, recreatives/espectacles i no classificades. La futura llei de
simplificació també intenta posar oli als
engranatges transversals d’aquest àmbit.

Les normes de referència sobre materials,
establiments, riscos, etc. en el cas d’incendi
venen donades per normes estatals. En àmbits concrets també venen definides per directives europees (per exemple, resistència
de materials, etc).

Encara que no tenen rang de referència, hi
ha molts aspectes sectorials, competencials
o particulars que també estan legitimats per
adjuntar un adjectiu a les “activitats” amb
prou entitat com perquè siguin preses en
consideració passant a ser en molts cops
determinants en les legalitzacions. Podem
incloure: sorolls, contaminació lumínica,
vector aigua (contaminació, potabilitat, xarxes), vector aire (contaminació o emissors,
ventilacions), vector terra (sòls contaminats, etc), residus, urbanística, accessibilitat,
sanitat aplicada a activitats, comercial, etc.

Les normes sectorials són catalanes i en la
majoria de casos també venen limitades
per una norma estatal que a la vegada ve
determinada per una Directiva europea.
Les normes d’estandardització (UNE, real
decrets, etc.) són estatals i equiparables a
normes EN, ISO, etc.
Totes aquestes normes són tècniques. Per
tant, podem resumir que les directrius
acostumen a venir d’Europa i en alguns casos no tenim normes catalanes de referència.

Cada una de les “activitats” anteriors té
normativa pròpia, implica a una tramitació específica dins de les tramitacions de
referència i pot arribar a ser molt més complicada i portar molt mals de caps als tramitadors.

En el cas de la Catalunya independent caldria determinar primer de tot, sota quin
estàndard caldria aixoplugar-nos. Està clar
que com a nació europea, estem o no al
principi dins de la UE, l’objectiu a curt termini serà estar dins de la UE.

Tot aquest seguit d’activitats sectorials
constitueixen el conjunt del que entenem
per “activitats”. La seva integració dins
de l’esquema marc no és del tot idoni i en
molts casos els efectes són antagònics (si
augmentem la ventilació, empitjorem el
soroll; si reduïm la contaminació emesa
pot augmentar la quantitat de residus generats, etc).

En els àmbits on tenim reglamentació catalana adaptada de les Directives europees,
no haurem de fer res. No caldrà legislar de
nou.
En els àmbits on no tenim normes de referència (CTE, RSCIEI, RD, etc), podríem
seguir adoptant la norma espanyola com
de referència mentre no en legislem una de
nova catalana.

4.6 Òrgan que emet la resolució
La majoria de les normes de referència
(Llei 20/2009 ambiental, Llei 3/2010 incendis o Llei 11/2009 recreatives/espectacles) són d’àmbit català.

En els àmbits de normes d’estandardització,
el problema radica en la creació d’un òrgan
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d’acreditació i centres de certificació catalans. Podem seguir adoptant les UNE o
les ISO com a normes de referència fins a
crear-ne de noves.

d’acompanyament dels pressupostos
anuals que fan quasi impossible el coneixement de l’existència d’aquestes.
c) La tramitació presencial dels projectes en paper, perquè han d’anar circulant pels diferents organismes que han
d’emetre els informes.

Un altre aspecte que cal tenir en compte
és l’òrgan que tramita la legalització de les
activitats.

d) Els diferents criteris d’interpretació de
les diferents normatives per part dels
tècnics o, fins i tot, del departament corresponent.

La legalització de les activitats segueix una
tramitació normalment d’àmbit municipal
o nacional catalana (en certs casos: annex
I ambiental, autoritzacions d’espectacles,
etc.).
Aquest fet permetria una transició nacional
molt plàcida en el tema de la legalització
d’activitats.

e) La intervenció de múltiples organismes
(ajuntaments, Servei de Prevenció i
Extinció d’Incendis, Oficines de Gestió
Ambiental Unificada, consorcis, etc.)
en la confecció i emissió d’informes
d’un projecte, la tramitació de firmes,
etc.

En alguns aspectes actuals i molt puntuals
és estatal, però no ha d’haver cap problema
per a modificar la tramitació i fer-la nacional.

6 Altres inconvenients en la
tramitació actual (JORDI ARTIGA)

Per tant, no s’ha de veure cap entrebanc
important en aquest àmbit.

Partim d’un concepte eteri: activitats. En
aquest apartat parlem d’una cosa que no
existeix, almenys amb el concepte que tothom té al cap. I és que no hi ha cap llei
que reguli les activitats; no hi ha una llicència d’activitats. Aquest terme és indefinit i
no està regulat. Com podem construir una
piràmide immensa de normes i procediments quan al capdamunt hi ha una cosa
que no existeix?

5 Inconvenients en la tramitació
actual (JORDI ARGEMÍ)
Cal prendre en consideració el temps que
transcorre entre la sol·licitud de la llicència
i la concessió d’aquesta. Aquest termini és
llarg i es deu a diversos motius:
a) En primer lloc, entonem el nostre mea
culpa. La confecció de projectes amb
manca de dades motiven la comunicació de deficiències per part dels diferents organismes que intervenen en la
confecció de la llicència.

Aquí comencem a trobar el primer gran
problema de la legalització d’activitats.
Sempre que en trobem normativa, parlem
d’activitats amb un cognom: activitats ambientals, activitats recreatives, activitats
amb afectació d’incendis, activitats amb
afectació de residus, d’aigües, etc. Però no
hi és mai l’activitat a seques.

b) L’existència de multitud de reglaments,
lleis i decrets que poden ser aplicables a una determinada activitat i que
han estat canviats, no en la seva totalitat, per lleis posteriors o per lleis
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la península ha dominat molt més el sentiment immobilista, de no complicar les
coses, i de “si funciona, no cal tocar-ho”.
La burocràcia implantada des de les terres
de l’interior de la península ha estat rància, fosca i immobilista. Molts historiadors
comparen la manera de ser i de funcionar
de l’interior amb una visió completament
diferent dels de perifèria, més comerciants,
oberts i curiosos. Aquestes diferències són
així i no cal donar-hi més voltes.

Per tant, ens trobem davant d’una àmplia
normativa amb un defecte de transversalitat. El que en termes actuals seria amb una
manca de lideratge.
Una normativa tan àmplia que és capaç de
regular el que és inimaginable. Tenim normes per a tot, per a tots els aspectes i per
a tots els sectors. I encara en faltarien més,
ja que ens trobem temes a mig regular.
Aquest estiu, un ajuntament d’Andalusia
havia arribat a regular el soroll de les fitxes
de dòmino en les partides de casal.

La informàtica ha costat d’entrar en les
nostres administracions i encara que fa
temps que hi ha ordinadors en comptes
de màquines d’escriure, la mentalitat i la
concepció de tràmit administratiu continua
sent la del paper de la instància entrant, el
segell com a símbol d’autenticitat, les carpetes i el munt de papers que constitueixen
un expedient. En general, encara no hem
assumit la mentalitat de la tramitació electrònica i molt menys de l’Administració
electrònica.

Tanta normativa dóna peu que hi hagin
problemes d’encaix. A més, en aquest país
tenim molt assumit el terme del jardinet
propi. Cada persona, departament, organisme, etc., té el seu “jardinet”, perfectament identificat i encerclat. És senzill que
una norma d’un “jardinet” no s’acobli del
tot a una altra. Els “jardins” tancats acostumen a donar “fruits” sectorials: normes
molt concretes i sectorials. És quan la
normativa grinyola, els engranatges no es
complementen i sentim, a vegades, aquelles contradiccions davant de casos normalment prou complicats per si sols.

Ara comencem a connectar-nos via web a
l’ajuntament, descarregar informació, consultar els horaris de la deixalleria, etc. Els
més agosarats arriben a tenir una signatura
electrònica i han efectuat alguna sol·licitud
per la seu electrònica. Però, quan pensarem en una Administració en què els formularis siguin interactius, utilitzables per
diversos departaments a la vegada, sense
papers i notificats electrònicament després
d’un avís per SMS?

La nostra mentalitat tendeix a pensar primer
en el que ens diferenciarà del veí més que no
pas a pensar en les coses comunes que ens
unirà per fer-nos més representatius i potents.
L’homogeneïtzació i l’estandardització no
ha estat mai el nostre fort. En el cas municipal, la primera norma és que la independència municipal és sagrada. Aquesta mentalitat no ajuda a buscar punts en comú.

Encara hi ha personal amb problemes en la
utilització de l’ordinador i ja estem arribant
tard al nou estatus de la tecnologia: el món
funciona amb mòbils i tauletes.

Òbviament, cada “fruit”, cada llei és ben
diferent, i no es té gens en compte si li serveix al veí. Venim d’una història negra, la
dictadura. La manca d’educació del poble
i la visió tancada, simple i reduïda del que
significava progrés ha fet molt de mal. A

Però tinguem els peus a terra. En quina
situació ens trobem en el cas de les activitats econòmiques obertes (les poques que
queden)?
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No s’ha d’admetre un
sistema de legalització
d’empreses capaç de fer
desistir la majoria i
que acabi sent un
desavantatge per al
que ho ha fet bé i un
avantatge per a qui no
ha fet ni el més mínim
esforç.

Tenint en compte la gran quantitat de normes (algunes amb finalitats “curioses” i poc
pràctiques), la situació de crisi, la manca
d’inversions, la mentalitat mediterrània assídua a la picaresca, la manca de responsabilitat, el costum d’esperar que algú et digui el que has de fer, etc., la situació de les
activitats legalitzades és molt millorable.
Podem assegurar, i no ens equivocarem
gaire, que una gran majoria de les activitats està en situació il·legal, irregular, “en
fase de” o “a mitges de”. Hem dissenyat
unes tramitacions tan llargues i complicades que moltes empreses han desistit, s’han
posat a treballar (que és el que han de fer)
i han deixat aquests espinosos temes per a
temps millors.

posar o què s’havia de posar, més que no
pas a fixar-se amb el que havia de complir,
resistir, etc.

No s’ha d’admetre un sistema de legalització d’empreses capaç de fer desistir la majoria i que acabi sent un desavantatge per
al que ho ha fet bé i un avantatge per a
qui no ha fet ni el més mínim esforç. No és
admissible que una activitat hagi d’esperar
mesos i mesos perquè una administració li
digui que pot començar a treballar o no,
i més quan, òbviament, fa mesos i mesos
que ho està fent. Tampoc no és acceptable
que una activitat que intenta legalitzar-se
convenientment passi un calvari, mentre
que el que no fa res és capaç d’obrir sense
que ningú no li busqui les pessigolles.

Podem esmentar un cas d’una activitat
d’un petit magatzem en què l’únic empleat
i propietari va haver de posar un polsador
d’alarma (suposem per avisar-se a si mateix) ja que la norma l’obligava a posar-lo
sense tenir en compte les condicions de
l’edifici, les activitats, el risc, etc.
El Codi Tècnic de l’Edificació ja obria la
porta a presentar mesures substitutòries
en funció dels resultats finals. El problema era que el procés es feia tant complicat com pervers. Sembla que comença a
haver-hi un canvi de rumb. A veure si és
veritat.

I, compte, tampoc no podem admetre que
les activitats, siguin més o menys contaminants o més o menys perilloses, obrin sense complir les mesures de seguretat, ni per
als treballadors, ni per als veïns, ni per als
béns.

Cal trobar un punt d’equilibri entre simplicitat, facilitat i seguretat.
I què passa quan algú no compleix amb les
mesures que li calen? On s’ha vist que algú
que no compleix la llei, que se la salta o,
fins i tot, que la ignora, no tingui el mínim
correctiu? Una societat injusta té un mal
futur.

Les mesures de seguretat han de ser flexibles. Les normatives específiques de condicions de seguretat (distribució, materials,
resistència, etc.) fins ara tendien més a determinar què s’havia de fer, com s’havia de
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S’ha de tramitar un seguit de permisos en
administracions diferents que tardaran uns
mesos, i amb això es podrà demanar una
inspecció. Un cop es tingui aquesta acta favorable, es podrà presentar la comunicació
prèvia.

L’Administració té mecanismes sancionadors per lluitar contra el frau d’una manera ponderada i compensada. I si té els
mecanismes, per què no els aplica? Què és
o qui és que fa que no funcioni? Sempre
s’ha comentat que l’Administració és lenta; i és com una mola enorme, que va a
poc a poc però que quan arriba és implacable. Però hem de dir que no és ben bé
així. En qüestió d’activitats hem escoltat
molt més frases del tipus: “No sancionarem l’empresa perquè tancarà i marxarà al
poble del costat”, “si ens posen una multa, haurem de tancar perquè la situació és
molt greu”, etc.

Aquesta no és pas la visió de la Directiva de
serveis ni la d’utilitzar la Finestreta Única
Empresarial.
La gent no és conscient del terme declaració responsable. El titular està signant i afirmant que ho té tot en regla, que s’ha encarregat de deixar-se assessorar pels tècnics
competents de torn, que ha instal·lat tot el
que era necessari. I ell és l’únic responsable
si passa alguna cosa.

Tots hem d’assumir les pròpies responsabilitats. Si una persona o una societat incompleix ha de pagar, i si una persona té unes
responsabilitats i ha de prendre decisions
(ni que siguin poc populars) les ha de prendre. Es tracta de la responsabilitat personal
i corporativa. El dia que certes persones
entenguin que, en molts casos, fer complir
la llei d’una manera general a tothom dóna
més avantatges de respecte cap a la seva
persona que no pas mala fama, haurem fet
un petit pas per l’home però un gran pas
pel país.

Tant la declaració responsable com la comunicació prèvia comporten unes conseqüències crucials. El titular és el responsable i quan ho presenti ja haurà d’estar
tot fet. I ho haurà dissenyat, distribuït i
efectuat sota la seva responsabilitat, sense
que cap Administració li hagi dit ni com ho
havia de fer ni si ho ha fet efectivament bé.
Això sí que és responsabilitat; sense ningú
que et faci de pare i et digui el que has de
fer ni et doni llicència.

I a tot això ens trobem amb un canvi de paradigma. Acostumats com estàvem a esperar que l’Administració de torn ens digués
què i com ho havíem de fer, ara ens ve la
Comunitat Europea i ens diu que tothom
ha de ser responsable i que, per tant, no cal
esperar que ningú ens doni “llicència”, sinó
que nosaltres mateixos hem de legalitzar el
nostre negoci. Ara resulta que tot és comunicació prèvia. Hem traspassat la barrera
de la velocitat i ara ja podem legalitzar el
nostre negoci portant la documentació cinc
minuts abans d’obrir i ja està.

I també cal entonar el mea culpa. Els tècnics privats tampoc s’escapen de la situació. Hi ha tècnics que no realitzen formació
contínua i disposen d’uns coneixements
insuficients o desfasats. Hi ha d’altres que
no exerceixen la responsabilitat en un grau
d’implicació suficient. I encara d’altres que
no estan suficientment preparats per assumir un món tan complex com el de les
activitats. El resultat no és, sincerament,
gaire bo: mala reputació, manca de seguretat del client respecte a les decisions
preses, objectiu d’aconseguir clients ni que
sigui rebentant preus i fent un mal servei a
la professió, etc. En definitiva, els tècnics

Doncs estem molt equivocats. Continuem
en un estat de llicència, però encoberta.
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privats no gaudim, com a col·lectiu, d’una
fama massa espatarrant.

7 Propostes de futur
(FRANCESC AMER)

Aquesta manca de consciència de la responsabilitat està molt condicionada per
l’absència de mentalitat oberta. No hem
canviat encara. En alguns aspectes es continua tenint la mentalitat que hi havia
durant la dictadura. Els canvis provocats
per la Directiva de serveis en el camp de
les activitats ha deixat molt descol·locats
a molts, no només als titulars sinó també
als funcionaris de les administracions (per
anomenar-los d’alguna manera). La mentalitat del personal de l’Administració ha
estat plenament protectora, controladora
i molt reticent a assumir la responsabilitat
del titular. Les empreses estaven, des d’un
començament, sota sospita: “A veure que
ens voldran ‘colar’, què faran d’amagat” o
“No ens en podem refiar”. I ara, de cop,
ha d’acceptar que una indústria presenti
quatre papers, amb una declaració jurada
del titular sense cap tècnic i obri sense
que se li hagi de dir si ho té bé o si cal
que torni a portar-ho perquè no ho havia
presentat suficientment correcte. I sense
que l’Administració li imposi res; no li pot
aplicar les mesures correctores a què tanta
estima es tenia i que les havien redactat
ja feia tant de temps. Ni pot anar a fer
el control inicial perquè ara ja no hi ha
cap control del tipus examen pràctic de
selectivitat. Ara només es pot anar a inspeccionar.

Des de la presidència del Govern, caldria
promoure una llei procedimental transversal en funció del nivell de risc per a les
activitats econòmiques, que establís els estudis reglats habilitants, les competències
mínimes professionals i/o la certificació
professional de què haurien de disposar
els tècnics competents. Llei que hauria
d’incloure també, com a annexos, els requeriments dels procediments sectorials,
com ara ambientals, accidents greus, seguretat (incendis, radiacions, etc.), sanitaris i
pública concurrència.
També s’haurien de promoure uns reglaments transversals amb annexos ambientals, de seguretat, sanitaris i de pública concurrència, amb l’homologació de normes
específiques catalanes no obligatòries, en
què s’unifiquessin per a tot el país aquells
criteris diferents que per a un mateix risc o
molèstia preveuen les diferents ordenances
municipals.
No és acceptable que tècnics sense coneixements ni experiència prèvia puguin
projectar les mesures correctores que s’han
d’establir en les activitats econòmiques
a fi de poder garantir la seguretat tant a
l’interior com a l’entorn de les activitats
esmentades, i dirigeixin la implantació
d’aquestes mesures pel sol fet de tenir una
titulació habilitant.

Caldria promoure
una llei procedimental
transversal en funció
del nivell de risc per
a les activitats
econòmiques.

Des d’aquesta tribuna defensem la necessitat que els tècnics competents hagin de validar periòdicament els seus coneixements
i la seva adaptació als canvis tecnològics
i legals davant d’entitats certificadores independents o dels col·legis professionals
corresponents de conformitat amb la seva
funció pública, tant per a les activitats
econòmiques com per a altres competèn-
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cies; si no és possible, hauran de presentar
els seus projectes a l’Informe d’Idoneïtat
Documental d’entitats auditades segons
l’ISO 17020 d’acord amb els protocols establerts.

p Verificadors d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle segons EA-6/03,
ISO 14065.
p Proveïdors de programes d’intercomparació segons UNE-EN ISO/IEC 17043.

7.1 Estructures d’Estat
específiques

p Productors de materials de referència
segons Guia ISO 34.

És per això que s’ha de crear, per decret de
la Generalitat de Catalunya, una entitat catalana d’acreditació sense ànim de lucre segons el que estableix el Reglament europeu
(CE) 765/2008, independent del Govern i
reconeguda per l’European co-operation
for Accreditation (EA) que permeti avaluar
i auditar les entitats certificadores de professionals segons la norma UNE-EN ISO/
IEC 17024.

p Entitats de certificació de sistemes de
gestió energètica segons ISO 50001.
També defensem la constitució d’una entitat catalana de normalització, sense ànim
de lucre, creada per decret de la Generalitat de Catalunya, però independent del
Govern i reconeguda per l’International
Organization for Standardization (ISO)
i altres organismes europeus (CEN, CENELEC, ETSI) i mundials, perquè pugui
crear, adaptar i publicar especificacions
tècniques de seguretat en el camp dels
riscos inherents a les activitats i també
d’altres objectes o serveis.

Altres acreditacions que aquesta entitat catalana podria atorgar per a diferents camps
són:
p Laboratoris d’assaig segons UNE-EN
ISO/IEC 17025.

Aquesta entitat, mitjançant els comitès tècnics de normalització idonis, podria establir
especificacions tècniques de seguretat per
a les activitats econòmiques relacionades
amb les emissions a l’atmosfera de gasos i
aire de ventilació (altures de xemeneies o
obertures en façanes per sobre de zones
transitables); les condicions que haurien
de complir els filtres de partícules; el tractament d’abocaments i pericons per a presa
de mostres; les condicions per a l’aïllament
de sorolls, vibracions i reverberació; les condicions de seguretat contra incendis, etc.

p Laboratoris de calibratge segons UNEEN ISO/IEC 17025.
p Laboratoris clínics segons ISO 15189.
p Entitats d’inspecció segons UNE-EN
ISO/IEC 17020.
p Entitats de certificació de productes segons UNE-EN ISO/IEC 17065.
p Entitats de certificació de sistemes de
gestió segons UNE-EN ISO/IEC 17021.

La normalització persegueix fonamentalment tres objectius:

p Entitats de certificació de persones segons UNE-EN ISO/IEC 17024.

p Simplificació: Es tracta de reduir els
models per quedar-se únicament amb
els més necessaris.

p Verificadors mediambientals segons Reglament CE 1221/2009.
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Defensem la constitució
d’una entitat catalana
de normalització, sense
ànim de lucre perquè
pugui crear, adaptar i
publicar especificacions
tècniques de seguretat
en el camp dels riscos
inherents a les activitats
i també d’altres objectes
o serveis.

p Facilita la comercialització dels productes i la seva exportació.
p Simplifica la gestió de compres.
Avantatges per als consumidors:
p Estableix nivells de qualitat i seguretat
dels productes i serveis.
p Informa de les característiques del producte.
p Facilita la comparació entre diferents
ofertes.
Avantatges per a l’Administració:
p Simplifica l’elaboració de textos legals.

p Unificació: Per permetre l’intercanvi en
l’àmbit nacional i internacional.

p Estableix polítiques de qualitat, mediambientals i de seguretat.

p Especificació: Es persegueix evitar
errors d’identificació creant un llenguatge clar i precís.

p Ajuda al desenvolupament econòmic.
p Agilitza el comerç.
En resum, la utilització de les normes incideix en l’evolució dels països perquè afavoreix el desenvolupament de l’economia
tant en l’àmbit de la indústria com en el
dels serveis i, en conseqüència, contribueix
a la millora en educació i benestar de la
societat en el seu conjunt i en la protecció
del medi ambient.

L’establiment de pautes, procediments,
especificacions tècniques o normes permeten un seguit d’avantatges tant per als
subministradors de productes i serveis com
per als consumidors a qui es dirigeixen,
sense oblidar l’estalvi dels recursos de
l’Administració pública.
Avantatges per als fabricants:

7.2 Legislació

p Racionalitza les varietats i els tipus de
productes.

La transposició fil per randa i sense cap
restricció de les directrius de la Unió Europea és bàsic per a l’encaix i la salvaguarda dels interessos dels emprenedors que
permeti, pel fet de no posar limitacions
addicionals, dirigir inversions al nostre
territori en igualtat de condicions als nostres veïns.

p Disminueix el volum d’existències en
magatzem i els costos de producció.
p Millora la gestió i el disseny.
p Agilitza el tractament de les comandes.
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L’establiment de lleis procedimentals
per a les obres, activitats econòmiques i
instal·lacions de seguretat industrial en
què s’identifiqui el nivell mínim dels coneixements reglats, les competències requerides per als tècnics competents o el
grau de qualitat de la certificació professional, els procediments de validació periòdica d’aquestes competències o certificació professional i la cobertura mínima
de l’assegurança de responsabilitat civil
en funció del seu risc intrínsec, ha de ser
prioritari. També han de preveure la quantificació dels diferents valors per tal que les
activitats no puguin causar molèsties o perills a l’entorn.

La declaració responsable ha de permetre
conèixer el tècnic competent que ha assessorat en el disseny i l’execució de l’activitat
econòmica. En qualsevol cas, el titular ha de
mantenir permanentment en el seu poder la
documentació establerta o projecte en què
s’estableixin les mesures correctores que
han d’aplicar-se a l’establiment per complir
amb la normativa vigent en cada moment,
juntament amb la documentació inherent a
les possibles modificacions posteriors. També ha de poder demostrar que el tècnic assessor ha dirigit l’execució del projecte i que
disposa de la certificació final que garanteix
que s’acompleix l’adequació a la legislació,
al projecte i, si escau, a les modificacions
efectuades durant l’execució i especificades
a la certificació juntament amb el llistat
protocol·lari d’inspecció amb resultat favorable. A aquest efecte, la llei procedimental
ha d’establir el contingut mínim detallat
d’aquesta documentació o projecte.

Cal una revisió exhaustiva de les normatives urbanístiques perquè s’adaptin als nous
temps i a les noves tecnologies mitjançant
mesures correctores.
S’haurien d’elaborar i publicar uns reglaments tècnics d’obres, activitats econòmiques i instal·lacions que han de requerir
l’ús obligatori d’especificacions tècniques
o normes com a unificació de criteris tecnològics.

7.3 Competències professionals
El web de la Generalitat de Catalunya defineix com a competència la capacitat de dur
a terme activitats en una professió o en un
lloc de treball, segons les normes exigides
pel sector.

L’adopció de les normes EN, HD, ES, ISO,
IEC o ITU a Catalunya hauria de ser obligatòria des del primer moment.

Per tant, el tècnic competent en l’àmbit
de les activitats econòmiques ha de tenir
la capacitat de dur a terme un projecte de
mesures correctores i la seva execució per
assolir un alt nivell de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, i per
garantir-ne la qualitat de vida mitjançant
els instruments necessaris que permetin
prevenir, minimitzar, corregir i controlar
la contaminació, fer un ús eficient dels recursos i de les matèries primeres, afavorir
un desenvolupament sostenible i facilitar
l’acció de l’activitat productiva d’una manera respectuosa amb la protecció del medi
ambient, com estipula l’article 2 de la Llei

La declaració
responsable ha de
permetre conèixer
el tècnic competent
que ha assessorat en
el disseny i l’execució
de l’activitat
econòmica.
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personal manipulador d’aliments, tant sigui en el comerç o en la indústria alimentària com en la restauració; les mesures correctores contra les radiacions, l’absorció
d’olors, etc., i qualsevol altra especificació
del Codi Alimentari.

20/2009 de prevenció i control ambiental
de les activitats.
També ha de tenir la capacitat d’integrar
els mecanismes, els protocols i les actuacions que permetin garantir uns elevats
nivells de seguretat en matèria d’incendis
en els establiments, les activitats, les infraestructures i els edificis, segons els requisits de l’article 2 de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i
edificis.

7.4 Certificació i inspecció:
proposta de futur
El director executiu de les activitats econòmiques és qui ha de certificar el compliment de les mesures correctores del
projecte, i que tant aquestes com les modificacions efectuades durant l’execució compleixen les prestacions mediambientals, de
seguretat i higièniques de la normativa vigent, seguint els protocols establerts en les
inspeccions periòdiques.

A més, ha de tenir la capacitat de preveure les condicions necessàries per garantir la convivència pacífica i ordenada
entre els espectadors, els participants i
els usuaris dels establiments oberts al
públic, els espectacles públics i les activitats recreatives, i la resta de ciutadans, especialment els que viuen a prop
dels llocs on es duen a terme aquestes
activitats, amb ple respecte als drets
d’aquestes persones; la seguretat i la salut dels espectadors, els usuaris i el personal al servei dels establiments oberts
al públic, els espectacles públics o les
activitats recreatives; la prevenció dels
riscos i la integritat dels béns públics i
privats afectats, sense perjudici del que
disposa la normativa de riscos laborals
vigent; la qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental dels equipaments,
els espectacles públics i les activitats recreatives, com requereix l’apartat 3 de
l’article 2 de la Llei 11/2009 de regulació
administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives.

Un comitè tècnic de normalització idoni,
dins de l’entitat catalana de normalització, haurà de realitzar les normes corresponents a fi d’establir els protocols de la
inspecció i els llistats de control.

Les tasques de
projecció i direcció
facultativa han de ser
incompatibles amb les
d’inspecció i aquestes
també han de ser
incompatibles amb
les de certificació de
professionals i les de
revisió documental
per evitar conflictes
d’interessos.

Igualment, ha de tenir la capacitat
d’establir les condicions higienicosanitàries de la neteja dels estris que estaran
en contacte amb aliments i de la conservació d’aquests; les condicions de les cambres d’escombraries; les condicions del
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La certificació final de mesures correctores de l’activitat econòmica ha de ser
considerada com a inspecció inicial. I
l’Administració tindrà el dret de realitzar
un control aleatori de comprovació que no
podrà ser delegat a cap entitat externa.

8 Proposta d’estructuració
per aconseguir una tramitació
d’activitats senzilla i efectiva a la
Catalunya del futur (JORDI ARTIGA)
Primer de tot, cal definir les línies centrals
del que necessitem:

El projectista ha d’estar certificat, auditat
periòdicament i ha de renovar la certificació al seu venciment, segons l’ISO 17024,
o en el seu defecte el projecte haurà de
disposar de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica
d’una entitat de revisió documental, segons l’ISO 17020, de conformitat amb els
protocols exigibles i el contingut mínim
dels projectes d’activitats econòmiques.

a) Canviar la mentalitat respecte a les activitats. Tots els agents implicats necessiten una revisió general i total de les
creences i visions actuals.
b) Assumir la mentalitat del nord d’Europa
en què la responsabilitat ha de ser el
primer.

El director executiu del projecte, si no és
el projectista, ha d’estar certificat, auditat
periòdicament, segons l’ISO 17024, i ha de
renovar la certificació al seu venciment.

c) Implantar empreses i crear riquesa i llocs
de treball, i fer-ho amb seguretat i garanties.
a) Què significa canviar la mentalitat?

Les tasques de projecció i direcció facultativa han de ser incompatibles amb les
d’inspecció i aquestes també han de ser incompatibles amb les de certificació de professionals i les de revisió documental per
evitar conflictes d’interessos.

Tot el sistema ha de canviar i això significa
no només canviar de tipologia o sentit de
les lleis, sinó canviar en molts aspectes de
manera de ser, de veure la vida i el treball,
els estudis, etc. Òbviament, l’objectiu final
pot arribar a ser utòpic, però serà l’objectiu
que caldrà seguir.

Les activitats econòmiques han de ser
inspeccionades periòdicament amb posterioritat a la seva posada en funcionament per una entitat independent per tal
de garantir que les instal·lacions mantinguin les prestacions mediambientals,
de seguretat i higièniques establertes
en el projecte en funció del seu risc, mitjançant un protocol establert a aquest
efecte.

En la visió actual descrita anteriorment
apareixen molts agents implicats. És per
això que cal descriure’ls un a un.
Comencem pels tècnics privats. Fins ara
certes professions, certs projectes, certes feines estaven reservades a certes titulacions i ja estava. En un futur, quasi
tothom podrà fer de tot. Les titulacions
seran els estudis bàsics que donen pas a
l’especialització, el perfeccionament i a
nous estudis. La capacitació per fer una
feina vindrà donada per la formació específica i l’experiència, ja tingui uns estudis o uns altres. La majoria de feines

Els inspectors dels organismes de control
que facin les inspeccions periòdiques han
de disposar de les mateixes competències
professionals que s’exigeixen als projectistes.
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natge o campi qui pugui. Ni de bon tros.
Estem parlant d’un negoci, d’una activitat
que comporta unes repercussions als titulars mateixos, als seus empleats, als veïns,
a altres empreses, als tècnics i a la societat en general. No es pot ser irresponsable
(ni que sigui sota la bandera del desconeixement), i molt menys no voler pensar en les conseqüències, obviar el perill o
recolzar-se en la mala fe. Cal que sàpiguen
que una mala praxi té una sanció i que
aquesta sempre ha de ser superior al dany
efectuat.

es deslligaran de la reserva de professió
i entrarà en el mercat la certificació professional; de fet, ja ho està fent. Un tècnic que vulgui treballar per a una tasca,
s’haurà de certificar per a aquella tasca.
I haurà de fer formació contínua i aplicar-la amb l’experiència. Però no s’acaba
aquí, el tècnic ha de buscar l’excel·lència
i l’honorabilitat. L’honorabilitat és el bé
més preuat per a qualsevol professional.
Significa que aquest s’ha forjat una reputació i que la conserva, que està ben
valorat, que és clar i va amb la veritat per
davant, que té uns costos compensats i
que fa les coses de la manera més correcte possible.

Finalment, els empleats públics han de
canviar cent vuitanta graus. Han de tenir
una cosa clara: són un servei públic. Això
vol dir que han d’estar al servei de la ciutadania, ajudar en tot el que sigui possible
a les activitats i ser el més justos i objectius possibles respecte a les seves funcions
i les conseqüències que podrien derivar.
Els canvis són bons i necessaris. Tot canvi
implica noves oportunitats. I la mentalitat
dels empleats públics ha de canviar.

Els polítics, per la seva banda, han d’actuar
i fer ús de les seves competències. Parlar
de canvi de mentalitat en la classe política
és una utopia? En el camp de les activitats
només s’hauria de demanar dues coses: intentar tenir una visió àmplia i transversal
i aplicar la llei. Tenir una visió de treball
en equip amb un únic objectiu de millorar
la producció en quantitat i qualitat. És a
dir, els responsables polítics, com a servidors públics, han de buscar el millor per a
la societat, no per als seus votants ni per a
un sector de la població. I han d’aplicar la
llei, i no interferir en la feina dels tècnics
municipals. Si cal sancionar, s’ha de fer;
si cal ser inflexible, s’ha de ser-ho (encara
que sigui l’amic de..., o el gendre de...); i
si cal compensar o ser flexible, només cal
que sigui igual per a tothom i no es creïn
els famosos “greuges comparatius”, llavor
de la falsa justícia i de la desconfiança del
sistema.

b) En què es basa la mentalitat del nord
d’Europa?
Cada persona ha de ser responsable dels
seus actes, de la seva feina, de les seves
virtuts i dels seus defectes. La mentalitat
mediterrània té valors bons: la imaginació,
la intuïció, la rapidesa, la versatilitat i un
llarg etcètera de qualitats bones, però en
té de dolentes (bastantes) i li manquen
d’altres, i la responsabilitat n’és una. La responsabilitat ha de ser el primer. És el fonament imprescindible per a l’honorabilitat
de tota persona. I aquest canvi és un dels
més importants i, alhora, difícil de realitzar. Modificar la conducta d’un poble
només es pot aconseguir amb molts anys
i generacions d’ensenyança i d’exemple.
L’educació que rebem no s’orienta precisament cap a la responsabilitat. Per tant,

Continuem pels titulars de les activitats,
els quals han de tornar-se més responsables. Sabem que crear i fer funcionar una
empresa és una feina molt dura, difícil i
complicada. Se’ls ha d’ajudar, facilitar i
simplificar. Però això no vol dir lliberti-
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capacitat d’emprenedoria i d’innovació, potenciant aspectes com la qualitat, l’equip,
etc.

potser caldria començar a moure fitxa en el
sistema educatiu, així com en el televisiu,
revister, publicitari, etc. No hi ha cultura
del treball, de l’esforç.

Cal afavorir i facilitar, però cal ajustar la
segona part del compromís: cal que els
negocis s’implantin amb garanties, amb seguretat. De res serveix que es creïn empreses que se salten les mesures de seguretat,
que no intenten complir amb els mínims
exigibles o que no volen seguir la legalitat
existent. Tenir empreses d’aquest tipus és
un perill constant, provoca un descontrol
respecte al seguiment de les obligacions i, a
la llarga, és un perjudici per a la comunitat.

c) Afavorir els negocis i fer-ho amb garanties?
Quan em refereixo a afavorir negocis o riquesa, en el món de les activitats és ajudar
a muntar negocis que serveixin per pagar
impostos i contractar persones perquè es
guanyin la vida. I si així i tot algú es fa ric,
doncs millor per a ell. Actualment, les zones industrials acostumen a buscar la gallina dels ous d’or, i a això se li diu advanced
manufacturing. Per què? Senzillament perquè com a indústria evolucionada contracta mà d’obra i aquesta és, avui en dia, la
millor riquesa per a una activitat, la qual
dóna feina al seu entorn.

Hi ha altres aspectes importants que cal tenir en compte en la tramitació de les activitats a la Catalunya del futur. Els comentem
tot seguit.
Cal tenir clar que les activitats no han de
demanar permís, sinó que han de comunicar que s’han implantat i que compleixen
la normativa en vigor i totes les mesures de
seguretat. Fins i tot, les activitats fixades en
règim de llicència pel seu potencial contaminant, de perillositat, etc., tenen els seus
dies marcats. En un futur no gaire llunyà
s’articularan els procediments suficients
perquè totes les activitats siguin de comunicació prèvia i perquè els controls siguin,
en comptes de previs, a posteriori. Aquest
canvi implica que o fem les coses bé o tot
se’n va en orris. Si plantegem que les activitats seran en règim de comunicació i els
titulars, els tècnics i les administracions no
agafen la responsabilitat dels seus actes, la
implantació de la majoria d’activitats serà
en condicions alegals o il·legals, i incompliran una bona part de normatives, mesures
de seguretat, etc. I tornem una altra vegada al que hem dit anteriorment: si els titulars no assumeixen el seu grau de responsabilitat i no fan les coses correctament, si
els tècnics no prioritzen l’honorabilitat per

La societat s’ha d’encarar a facilitar la
creació d’activitats i el que encara és més
difícil: conservar-les. S’han d’encarar les
lleis i facilitar les coses no posant traves.
Les lleis han de ser senzilles, facilitadores,
transversals, clares i minimitzades; han de
delimitar els objectius que es volen aconseguir (no el com s’ha de fer), sense incongruències, i sobretot han d’estar orientades
a facilitar, no a limitar ni a fiscalitzar.
S’han d’encarar les administracions. L’Administració és un servei públic, però no és
la mare que et guia ni el guardià que et
vigila. Ha de fer la seva funció d’ajudar i
assegurar. Ha de col·laborar, però no ha
d’esprémer.
També s’han d’encarar les escoles per facilitar l’entrada al mercat laboral, donant una
base educativa estable, implicant-se amb
l’empresa, promovent la interfase universitat-empresa, facilitant la realització dels estudis i el treball a la vegada, promovent la
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de tenir estudis d’aquesta mena). Ara bé,
si hi ha un incendi, per poc important
que sigui i aquesta biga es deforma (cosa
més que probable), la responsabilitat de
l’estabilitat de tots els pisos que hi ha a
sobre i de les vides de la gent que els habita és únicament d’aquella persona que,
sense cap recança, ha signat aquell paper
a l’Ajuntament. La pregunta és: realment
el titular és conscient del que assumeix i
signa? Té present fins on podria arribar la
seva responsabilitat?

sobre de la rendibilitat i si l’Administració
no efectua els controls que ha de fer i no
sanciona quan ha de sancionar, el sistema
no va ni amb rodes.
Els règims de llicència són estructures del
passat, vicis d’altres èpoques, costums que
s’arrosseguen. Malauradament, encara no
estem preparats per a aquest canvi que
anunciem i patirem molt i molt.
La responsabilitat de l’activitat recau sobre
el titular. Aquesta afirmació tan òbvia encara no està entesa ni pels titulars mateixos,
ni per la societat ni, fins i tot, pels jutges.
En règim de llicència, la responsabilitat tenia un grau de repartició entre el titular, el
tècnic privat i el tècnic de l’Administració
(i, en darrera instància, l’Administració
mateixa). En canvi, en règim de comunicació, la responsabilitat recau únicament
en el titular. És ell l’encarregat de desviar
part d’aquesta al tècnic privat mitjançant
la contractació. I l’Administració ha de realitzar controls aleatoris posteriors per no
incórrer en l’assumpció també de part de
la responsabilitat. Quan un titular signa
una declaració responsable, precisament
està plasmant en un paper i en una signatura l’assumpció d’aquesta responsabilitat,
per a les coses bones i per a les coses dolentes, per a tot allò bo que li pugui venir però, malauradament també, per a tot
allò dolent que pot sobrevenir (i que no és
poc). A vegades m’han comentat que signar una declaració responsable no té massa importància ja que es tracta d’activitats
sense quasi afectació. I jo sempre poso el
mateix exemple: una petita botiga que no
té afectació ambiental pot tenir una biga
estructural sense protegir del foc. Si no hi
ha tècnic, possiblement aquest petit detall
passarà de llarg davant dels ulls d’un titular sense coneixements tècnics d’incendis
(senzillament perquè la seva feina és tirar
endavant el negoci i no té cap necessitat

En aquesta mateixa línia, el poder judicial
encara es resisteix a assumir el nou repartiment de responsabilitats. I continua assignant responsabilitats, normalment, a aquell
que pot pagar la factura de la indemnització com a responsable subsidiari. Però
tothom ha de tenir clar fins on arriben les
responsabilitats de cada part. I perquè un
sigui insolvent o morós no se l’ha de descarregar de part de la seva responsabilitat. Per
cert, la morositat i el seu tractament legal
també donarien per a un capítol sencer. Cal
modificar el règim de morositat i de responsabilitats derivades. No és normal que una
persona pugui obrir un negoci, deixi deutes a tothom, el tanqui, pugui obrir-ne un
altre immediatament i torni a començar la
roda; mentrestant, proveïdors, administracions, empleats, etc., queden amb deutes
que no cobraran mai i veuen que aquella
persona torna a tenir un negoci obert tan
tranquil·lament. Això ha de canviar.
Tal com esmentàvem anteriorment, cal afavorir la implantació d’empreses facilitant
els tràmits, però també homogeneïtzantlos, estandarditzant-los i transformant-los
en electrònics. No pot ser que cada població tingui normes i tràmits diferents per
legalitzar una mateixa empresa; no pot ser
que els “criteris” valguin més que la norma.
Les coses ja són suficientment difícils com
per anar buscant els tres peus al gat a cada
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i si algú no ho fa, cal actuar amb duresa per
evitar crear precedent. Les dues mesures
han de ser complementàries: simplificació
i facilitats amb duresa i ser estrictes.

qüestió. Si volem ser un país avançat no
podem tenir 947 normes diferents. Per això
ja existeix una Finestreta Única Empresarial (FUE) via Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. El problema sorgeix
perquè per poder-hi accedir, cal seguir una
estructura de procediment de legalització
d’activitats (sobretot en les no classificades), semblant. I la immensa majoria de les
poblacions no s’hi acaben d’afegir perquè
tenen alguna discrepància en algun aspecte d’algun procediment, etc. D’aquí que calgui homogeneïtzar i estandarditzar: caldrà
limitar la independència municipal en pro
d’un bé comú de tot Catalunya. L’Estat espanyol també té una plataforma semblant
encara que molt menys potent. Això sí, té
una intenció clara de potenciar-la. Què ha
fet? Imposar-la a tots els que volen cobrar
una subvenció en el cas d’aigües residuals,
crec. De cop, més de tres-cents municipi
de Catalunya s’hi han adherit. La Generalitat, per contra, no ha promogut cap tipus
d’incentiu ni condició perquè els municipis
se sumin a la plataforma FUE. Resultat: en
dos anys, en portem menys de deu.

La resta de normes (ambiental, d’incendis,
espectacles, aigües, residus, sorolls, contaminació lumínica, accidents majors, etc.)
s’haurien d’acoblar a aquesta. Serien com
peces intercanviables d’una mateixa estructura creada en la llei “paraigua”.
És obvi que dins de la llei “paraigua” caldria ubicar l’espai per a les obres i la urbanística. La urbanística és la part més important de la tramitació d’una activitat perquè
és la que determina si es pot ubicar o no,
independentment de les mesures correctores. La urbanística, respecte a les activitats,
té un comportament totalment limitatiu:
només es poden implantar empreses de
la tipologia X en les ubicacions de clau Y.
Amb això, molts cops s’intentava promoure
la concentració d’empreses d’un tipus en
una zona concreta. Potser és hora que la
urbanística canviï de model i s’orienti cap a
d’altres més proactius. L’orientació la dóna
el mercat i les limitacions han de ser per
evitar problemes, no per estar incloses dins
de categories genèriques no gaire funcionals. Les normes urbanístiques han de ser
més flexibles en funció de la zona, de la
situació i del moment. Això no implica, en
absolut, un campi qui pugui, però sí flexibilitat en segons quines limitacions, en
segons quins casos. Hi ha vegades que la
tècnica i les mesures correctores podrien
fer plenament compatibles coses que actualment, amb la visió restrictiva de la urbanística, no estan admeses.

Hem parlat de molts canvis que s’han de
produir. Ara veurem una proposta per
aconseguir-ho.
Cal aconseguir una llei d’activitats. Una
llei “paraigua” que marqui la tramitació
genèrica i la interrelació entre elles, i eviti
desencaixos entre normes sectorials. Ha de
ser una llei amb dots de simplificació clars
o amb el rumb ben clar cap a la comunicació prèvia, que eviti, de totes passades, el
tràmit de llicència o la llicència encoberta.
Això no vol dir que es perdi en seguretat. Si
se simplifica el procediment i es fa senzill
per a les empreses, es podran legalitzar fàcilment imposant controls en el mateix moment de la posada en marxa que assegurin
igual que en un tràmit de llicència. Però,
això sí: si es fa fàcil és perquè es compleixi;

Cal que aquesta llei “paraigua” determini
exactament els procediments que cal seguir per a les diferents tramitacions, fixi
el procés i especifiqui clarament la documentació que cal demanar. Tornem a allò
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És necessari un canvi
radical de mentalitat de
tots els departaments,
de tot el personal, de
tots els caps i, sobretot,
de tots els polítics.

de la independència municipal. És un projecte de país i no podem caure en califats.
Hi pot haver un cert marge de maniobra i
d’interpretació, però aquest ha de ser intern a l’ajuntament i en cap cas ha de ser
visible al titular; en el moment que es pot
detectar és que s’han creat diferències respecte a la tramitació dels veïns i això no és
admissible.
Parlem de l’ajuntament perquè és l’òrgan
més proper al ciutadà i a les empreses, perquè quan es rebaixen els criteris de tramitació a comunicació prèvia passa a ser un
tràmit gestionat des d’aquest, i perquè crec
que la funció dels òrgans supramunicipals
ha de ser una altra.

ingressos al municipi. L’ajuntament, per la
seva part, es podrà estalviar gran part de la
despesa de serveis socials i la podrà destinar
a millorar l’educació, la cultura i l’esport.
No s’han de promocionar les empreses, no
s’ha de gestionar una borsa de treball, no
cal un departament per informar de llicències, no s’han de mantenir estructures.

Un tema que cal afrontar, relacionat amb
l’anterior, és la supressió d’estructures
solapades com poden ser consells comarcals, diputacions, delegacions del Govern, etc. Un cop tenim normatives menys
bel·ligerants amb les activitats, és hora de
canviar estructures. La proposta és fer dos
passos endavant.

És el moment de destruir per crear. Si l’objectiu
de l’ajuntament és clar, cal que tothom treballi en aquesta orientació. Des d’Esports o
Cultura es poden incentivar empreses i crear
llocs de treball, i des d’Intervenció es detectaran mals funcionaments de les activitats.
Per tant, no cal un departament que carregui
amb la responsabilitat única de promocionar,
crear o controlar. Caldrà persones especialitzades en tasques concretes, però no cal un
departament de promoció-activitats. Aquesta
etapa ja ha quedat obsoleta.

És clar que els departaments d’obres relacionades amb activitats i el departament
d’activitats no han d’estar en contacte,
sinó que han de ser el mateix! La proposta
passa pel mateix enginyer, que quan informa d’una activitat ho ha de fer també de
la urbanística i les obres, ja que dóna una
visió general del que vol fer l’activitat, descobreix incongruències, redueix el temps,
facilita el control i permet efectuar millor
l’ajuda a l’empresa.

Això significa que ha d’haver-hi un canvi
radical de mentalitat de tots els departaments, de tot el personal, de tots els caps i,
sobretot, de tots els polítics.
Cal que tot l’ajuntament s’orienti cap a
l’exterior. Es tracta d’un servei públic i com
a tal està al servei dels ciutadans. No es
tracta de ser una màquina de crear coses;
es tracta de ser l’“oli” de la màquina perquè
els ciutadans i les activitats tinguin la vida
més fàcil. I tota la gestió s’ha d’orientar
en aquest sentit: a servir, facilitar, propo-

L’objectiu primer de tot ajuntament és la
promoció del treball per als seus ciutadans, i tota l’organització ha d’anar dirigida en aquest sentit. La frase no és meva,
però l’assumeixo. I és que si els ciutadans
tenen feina vol dir que les activitats tenen
una bona salut i, per tant, podran aportar
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sar i ajudar. Cal que tot el personal estigui
conscienciat que la seva amabilitat, la seva
empatia i la seva proactivitat ha d’estar,
en tot moment, funcionant i orientada al
seu client. Dels clients depenen els negocis, i els clients són els ciutadans. Per tant,
els treballadors públics, com a empleats,
han d’estar sempre al seu servei i donant
atenció als seus clients. Des de la recepcionista fins al darrer tècnic s’han d’orientar
a trobar oportunitats i millores, i a intentar facilitar la situació als seus clients. Un
inspector d’obres, per exemple, no sempre
pot fer aquesta funció proactiva, perquè ha
de denunciar i controlar i això no sempre
pot ser agradable. Però la realització de la
seva feina de manera acurada i seriosa és
un servei als veïns en general, ja que evita
greuges comparatius o problemes. I si ho fa
amb simpatia, amabilitat, fent propostes,
informant i cercant possibles solucions (si
és que n’hi ha) està donant un bon servei.

p Que no tingui problemes afegits: facilitats, simplificació de tràmits, etc.
p Informació i possibilitat d’ajuts i bonificacions: vol tenir el sentiment que el
que paga es correspon amb el servei
que rep.
p Criteris perdurables i “normals”: vol
tenir la seguretat que no tindrà problemes si fa les coses correctament i que
els criteris no canviaran amb el temps.
Per tant, estem plantejant una Oficina
d’Atenció a l’Empresa (OAE), que faci tasques de Finestreta Única Empresarial i que
tingui contacte directe amb tots els departaments de l’ajuntament des d’una posició
de força.
Aquesta Oficina d’Atenció a l’Empresa ha
d’estar formada per un equip multidisciplinari, amb competències i poder de decisió sobre activitats, obres, sanitat, borsa
de treball, innovació, fiscalitat i qualsevol
altre àmbit que pugui estar relacionat amb
l’empresa i la seva activitat. Ha de crear un
flux d’informació que proporcioni dades
constantment sobre el que se li pot oferir a
les activitats, el que necessiten, etc.

Però per a un bon funcionament d’aquesta
maquinària de les activitats cal que hi hagi
responsables, estructura i mitjans. Jo proposaria que l’òrgan encarregat d’això fos
el que millor pot conèixer les activitats
i l’exterior i interior de l’Administració;
l’òrgan que està en contacte amb l’empresa,
l’entorn i l’Administració mateixa.

Qualsevol problema en la consulta, legalització o modificació del que afecta
l’empresa i la seva activitat ha de ser tramès i tractat. La resposta ha de ser única.
Només ha d’haver-hi un interlocutor (bàsicament multidisciplinari i molt motivat)
que, ajudat pels tècnics dels altres departaments, serà el que crearà el nexe de confiança amb l’empresa.

En aquest sentit, cal tenir clars els requeriments inicials de les empreses respecte a
l’Administració per poder suposar i planificar el que hem d’estructurar. L’empresa vol:
p Trobar un sol interlocutor (que no hagi
de parlar amb diverses persones) amb
qui estableixi una relació de confiança,
localitzable tot el dia, etc. És a dir: servei al client; idees clares i senzilles.

Les tasques de l’Oficina d’Atenció a
l’Empresa han de ser:

p Que li resolguin problemes: que
l’ajudin, que li proposin sinergies, que
intercedeixin davant de tercers, etc.

p Actuar com a Finestreta Única municipal per a tots els temes d’empresa.
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Estem plantejant una
Oficina d’Atenció a
l’Empresa que faci
tasques de Finestreta
Única Empresarial i
que tingui contacte
directe amb tots els
departaments de
l’ajuntament des d’una
posició de força.

punt de referència en el moment de plantejar-se instal·lar una activitat. L’OAE ha de
donar suport, ha de fer propostes, ha de
plantejar opcions, ha d’ajudar en la realització, ha de consensuar la tramitació i el
procés, ha d’oferir possibilitats.
Quan una persona va a l’OAE ha de rebre
informació sobre les ubicacions lliures on
pot implantar l’activitat que vol (base de
dades de naus i parcel·les lliures, amb dades concretes sobre els edificis, etc.); ha
de rebre informació sobre les instal·lacions
que hi ha en els locals de cara a estalviar
en l’adquisició d’un local; ha de rebre informació sobre el que pot fer i no pot fer
amb noves propostes, ja siguin des de
l’orientació del negoci fins a la distribució,
els processos o els productes (això comporta tenir personal molt ben preparat i amb
uns amplis coneixements); i ha de rebre
contactes sobre a qui li pot instal·lar què
o qui li pot subministrar què (fins i tot,
ha de rebre contactes per a subproductes,
possibles clients i empreses amb qui fer
col·laboracions). Tot això comporta que el
volum de negocis amb empreses augmenti
exponencialment.

p Establir el procediment per al protocol
d’informació i atenció a l’empresari/
emprenedor que vol posar un negoci o té qualsevol problemàtica un cop
instal·lada l’empresa.
p Donar una resposta unitària, ràpida i
coordinada dels diferents departaments
municipals.
p Realitzar el seguiment dels processos
d’implantació o de problemàtiques concretes fins a la seva conclusió.

La proactivitat també s’ha de fer visible.
Però amb el canvi de règims associats a llicències per una majoria de comunicacions
prèvies, s’ha generat un problema, fruit de
la situació actual. Abans el titular presentava el que volia fer al tècnic privat, aquest
redactava el projecte, el presentava a
l’ajuntament i, un cop informat, se li concedia la llicència amb els termes exactes del
que es podia fer i del que no, del que calia
canviar i del que calia modificar. El titular
sabia el que havia de fer i això li proporcionava la seguretat que el que feia no se
li faria desmuntar posteriorment. Ara, amb
el règim de comunicació prèvia, la cosa ha
canviat. Ara el titular contracta un tècnic,
aquest planteja unes solucions que les pot

p Efectuar l’aplicació de programes actius
de creació d’activitats (promoció exterior, recerca de noves indústries, publicitat, afavorir noves iniciatives, recerca
d’inversions, etc.).
p Proporcionar ajuda, consell, orientació i
suport a l’empresa.
L’OAE ha de ser proactiva i amb una visió
de futur (el present ja és passat). Un dels
objectius que s’ha d’aconseguir és que els
titulars de les empreses, els emprenedors
o els futurs empresaris vegin l’ajuntament
com a suport i ajuda, hi confiïn i sigui el
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un dels termes, les mesures i les limitacions que caldrà tenir en compte. Un cop
arribat aquest moment, se signa un document de compromís entre les tres parts.
El titular surt sabent que el seu projecte
té via lliure, sap en quins termes el podrà instal·lar, ha tingut diferents opcions
per escollir i surt segur que l’activitat no
patirà cap informe negatiu posterior. El
tècnic privat només ha de plasmar en un
projecte la redacció dels punts acordats en
el pacte, i pel fet de saber que no tindrà
deficiències ni endarreriments pot donar
un preu més ajustat i el treball es fa molt
més senzill. I el tècnic municipal respira
tranquil perquè sap que quan vagi a veure
l’activitat no li sorgiran sorpreses ja que
tot està ja fet, dat i beneït.

consensuar de paraula amb un tècnic municipal, o no, i s’efectua la instal·lació. No
és fins que tot està acabat que no es presenta la documentació a l’Administració
i es produeix la inspecció. Pot passar que
els criteris municipals no estiguin d’acord
amb el que s’ha instal·lat, o que el tècnic no
hagi seguit alguna de les nombroses normes municipals que només coneix el tècnic
municipal i pocs més, o que la interpretació d’una de les nombroses normatives poc
clares no sigui la mateixa que la realitzada.
Per tant, el titular viu, des de l’inici del projecte fins a la inspecció final, en un estat
d’indefensió i inseguretat.
Queda clar que el futur porta a règims de
comunicació prèvia i no hi ha volta enrere. No hem de tornar a tutelar comportaments paternalistes de llicència. Però
l’Administració està per ajudar, no per
posar pals a les rodes ni per fer canviar el
que ja està construït per una simple interpretació.

Així mateix, la presentació del projecte i
el certificat final es pot adjuntar a una declaració responsable en què es detalli que
s’han acomplert els termes acordats en el
pacte signat. No cal que ningú s’ho miri
però, si no es pot passar a inspeccionar,
es té la seguretat que, responsablement, el
titular i el tècnic han declarat que tot estava correcte. Aquest procediment significa
un estalvi quantiós de temps i diners per a
ambdues parts.

Tal com dèiem, cal ser proactius i generar
dinàmiques que ajudin el titular, donin
seguretat a totes les parts interessades i
estalviïn temps i diners. Una solució és
que l’Oficina d’Atenció a l’Empresa funcioni com un assessor que dóna informació,
opcions i seguretat. Això es pot aconseguir fàcilment, facilitant reunions prèvies
entre els interessats. En el moment que el
titular té una idea i contacta amb un tècnic per desenvolupar-la és quan entra en
funcionament l’OAE. Cal que el titular ho
vegi com una oportunitat i s’ho plantegi
com una cosa positiva i normal (un cop
es posa en marxa, el boca-orella fa que es
converteixi en un fet habitual). Cal que el
tècnic municipal rebi tota la informació i
els requeriments, plantegi propostes, visiti
in situ el lloc on s’instal·larà l’activitat i
defineixi els trets bàsics d’aquesta activitat. També cal que es defineixin tots i cada

Això és proactivitat, això és encarar les comunicacions prèvies amb una visió d’ajuda
i de manera positiva.
I encara podem anar més lluny, preparant
un sistema d’ajuda a tècnics privats que es
pot oferir en showrooms, per exemple. En
aquest sentit, un plantejament agosarat és
poder oferir l’assessorament de diferents
tècnics privats interessats en un mateix titular a la vegada. El titular rep possibles
opcions de diferents tècnics i pot escollir
el que cregui que li sembla millor. El preu
del projecte es podria pactar inicialment,
amb la qual cosa tant el titular com els
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El fet d’aplicar l’Administració electrònica,
o e-Administració, és reenginyeria de processos; és revisar el que s’ha fet tota la vida
amb una visió més actual, oberta i amb
moltes possibilitats. Per això necessitem
també uns bons canals de comunicació.

tècnics hi sortirien guanyant. Això dóna
moltes possibilitats a tècnics joves sense
currículum.
Un altre aspecte important que avui en dia
no es pot obviar és el que fa referència a
la gestió telemàtica de les tramitacions.
Qualsevol tracte amb una Administració
ha de poder fer-se de manera telemàtica.
Aquesta hauria de ser la fórmula preferencial. La presencial ha de ser cada cop
més residual. L’Administració electrònica
només pot aportar avantatges. Sé que per
a moltes persones això és poc més que el
dimoni i l’infern sencer, però ho sento, és
el present. Dir Administració electrònica,
o e-Administració, no vol dir escanejar els
papers actuals i posar-los en format electrònic. Vol dir canviar el xip, la visió de
tràmit i la visió del que hem de demanar i
com ho hem de tractar.

En el camp de les activitats, a Catalunya
tenim uns sistemes amb molt de potencial, amb molta implantació i amb molt de
futur. Es tracta de la plataforma EACAT,
de l’Administració Oberta de Catalunya
(AOC), i de la Finestreta Única Empresarial
(FUE), que connecta el Canal Empresa de
la Generalitat amb qualsevol ajuntament
de Catalunya. La FUE planteja un sistema
integral de tramitació de les activitats basat en l’estructura creada per la Diputació
de Barcelona.
El procediment creat no és el millor però,
tenint en compte les normatives generals i d’àmbit nacional que tenim, és útil
ja que integra les normatives ambientals,
d’espectacles, incendis i obres.

És imprescindible que tothom pugui accedir a la seu electrònica a través de
l’ordinador, la tauleta o el mòbil. També
és essencial que no hi hagi problemes per
reconèixer ni per validar signatures electròniques. La tramitació electrònica ofereix moltes possibilitats i permet que no
ens haguem de desplaçar per efectuar un
tràmit.

La publicació de la Llei de prevenció i control ambiental (LPCA), el Decret 112/2010
d’espectacles, la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis,
etc., va crear un desgavell impossible
d’assumir per a qualsevol ajuntament.
Moltes d’aquestes lleis van deixar el món
municipal totalment desvalgut i desregulat. Va ser una època molt dura. La Generalitat va apostar per la FUE a través de
l’Administració Oberta de Catalunya, però
al final els ajuntaments no han respost. I la
Generalitat tampoc no ha donat l’empenta
final que calia i el projecte s’ha quedat en
un gran projecte. És una llàstima perquè
sense aquest eix vertebrador no hi ha política de país. Ara mateix, si no hi ha un
canvi important en la manera de fer i de
mentalitat, tots els esforços i recursos acabaran a les escombraries.

A més, aquest sistema permet que els canvis en documents, tràmits, etc., siguin molt
més ràpids i econòmics (més que no pas
tornar a imprimir impresos); aportar (o
enllaçar) molta més informació de cop;
evitar demanar documentació ja aportada
o interna de l’ajuntament, ja que la base
de dades personal pot ser molt més potent; rebre notificacions en línia en qualsevol moment i lloc; connectar amb altres
administracions en el mateix moment; donar respostes immediates en funció de les
dades introduïdes o reduir els terminis de
manera important.
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Una de les qüestions importants és la seguretat. S’han de cercar mecanismes per
garantir la seguretat en tot moment. La
darrera Llei de seguretat industrial determina com a règim general la declaració
responsable. A Catalunya, a diferència de
la resta de l’Estat, s’entén la declaració
responsable com un document sense documentació adjunta. A l’Estat, en canvi,
normalment va acompanyada de documentació. Una de les demandes plantejades a aquesta Llei per part dels col·legis
professionals d’Enginyeria Industrial, era
la necessitat d’assegurar que les declaracions responsables fossin “vertaderes” i
que realment hi havia una documentació
(projecte, memòria, etc.) tècnica al darrere efectuada per un tècnic que assegurava
una instal·lació amb garanties. Una solució
acceptada per molts com a especialment
recomanable seria que les declaracions responsables anessin signades tant pel titular
com pel tècnic. Amb això s’asseguraria que
el treball del tècnic s’ha realitzat.

Hi ha moltes tramitacions que són competències de la Generalitat, com ara les
qüestions de seguretat industrial que estan
íntimament relaciones amb les activitats,
les competències residuals en el camp dels
espectacles o ambiental, etc. El sector dels
incendis, en canvi, és competència dels
bombers, que són els veritables especialistes d’aquest món. Ells són els més indicats
per valorar si una instal·lació, un edifici o
una activitat són segurs o no; i, sobretot,
si les normatives passen a ser obertes (es
deixa lliure com arribar als requeriments
de seguretat que determina la norma, no
quins mitjans s’han d’instal·lar per complir
la norma).
Fa molts anys que la Generalitat s’ha
inclinat per apostar per les entitats
col·laboradores de l’Administració (ECA),
les entitats ambientals de control (EAC),
els organismes de certificació administrativa (OCA), etc., i ha deixat morir el
cos de tècnics i inspectors funcionaris de
l’Administració. Personalment, crec que ha
estat, en part, una equivocació; això sí, una
equivocació molt europea.

En aquesta mateixa línia, un tema que
tampoc no hem tractat seria el del control
posterior per part d’una entitat ambiental
de control (EAC). Entenc que l’existència
d’aquest tipus d’entitat és necessària en
un món modern. Però les plantilles de
l’Administració han de ser reduïdes; tenir un nombre quantiós de funcionaris
no és del tot econòmic, encara que és un
mal menor. Actualment, podem dir que la
qualitat i el nivell de les EAC és acceptable. Cal que millorin, però, amb l’aplicació
de l’ISO 17020 que regula els organismes
d’inspecció, la certificació per una entitat
acreditadora (per cert, caldrà crear una
entitat d’acreditació, ENAC, catalana com
un dels principals pilars que cal desenvolupar), etc.

És clar que el sistema d’Oficina d’Atenció
a l’Empresa en una administració com la
de la Generalitat no és aplicable, almenys
en la seva totalitat. Però sí que caldria
aplicar-hi aspectes com el de la motivació,
el canvi de visió cap al ciutadà-client, la
simplificació, l’interès per fer fàcil les coses, l’aplicació de la visió e-Administració
en oposició a l’escaneig de documents, etc.
Posem-nos les ulleres del futur. Cal que
la Generalitat continuï assumint segons
quina responsabilitat? Si es tracta de legalitzar una instal·lació efectuada en una
població concreta, no es podria realitzar
aquest tràmit a l’ajuntament o de manera
telemàtica directament? No ens estalviaríem recursos?

Caldrà estudiar el problema que es planteja
actualment amb les inspeccions mediam-
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vorables en un breu espai de temps.
Exigència de l’experiència professional
certificada: AQPE, per exemple.

bientals. La manera d’assegurar el compliment de les condicions de legalització en
activitats, per exemple, no classificades ambientalment és la realització d’inspeccions
aleatòries. Aquestes s’han de programar
mitjançant un programa d’inspecció i un
pla. En municipis en què tot el control i
la inspecció s’efectua mitjançant una entitat ambiental de control, la realització
d’inspeccions aleatòries implica que hi
haurà activitats que hauran d’efectuar un
control i d’altres no. I tot control implica
un cost. L’ajuntament no es pot fer càrrec
del cost i aquest repercuteix en el negoci.
L’aleatorietat serà una font de problemes
pel que fa a querelles per greuges comparatius, diferències entre empreses, etc. Quan
a un titular se l’obliga a fer un dispendi
perquè ha de contractar una EAC per realitzar una inspecció i al del costat no, el conflicte està servit. La solució contrària no és
econòmicament ni conceptualment admissible: no es pot plantejar que totes les activitats passin una inspecció. L’única solució
que hi veig és plantejar un pla d’inspecció
molt ben dissenyat i rematar-ho amb una
elecció, quasi pública, a l’atzar.

b) Simplificació del procés de tramitació dels expedients amb la intervenció
de moltes administracions a través de
l’informe d’idoneïtat del projecte, per
exemple, per part d’entitats certificadores que poden ser els col·legis professionals mateixos.
c) Tramitació en règim de comunicació o
declaració responsable amb l’informe
d’idoneïtat del projecte amb inspecció
posterior, per part de l’Administració,
de la documentació requerida o de la
pròpia activitat.
d) Dotació, per part de les administracions, de tècnics suficients i d’eines
electròniques en funció de la càrrega de
treball del districte o departament, per
poder avaluar o tramitar els projectes
dels quals s’ha d’emetre informe en un
termini raonable i al més curt possible.
e) Sol·licitud via electrònica d’entrevista
amb el tècnic en un termini curt per
resoldre dubtes en la implantació d’una
determinada activitat.

Com podem veure, el seguit de millores que es poden plantejar és amplíssim
i molt complicat, però ara mateix no és
el pitjor dels nostres problemes. De totes
maneres, Catalunya és un gran país i segur que, més bé o més malament, tirarem
endavant.

9 Proposta de forma de
tramitació davant d’un nou Estat
o partint d’una nova
Administració (JORDI ARGEMÍ)

f) Tramitació digital de tota la documentació i projectes a l’ajuntament o organisme corresponent. Al mateix temps,
aquest ajuntament o organisme que tramita enviarà tota la documentació també digitalment als diferents organismes
per tal que n’emetin els informes pertinents. Aquesta tramitació digital estalvia
temps en el trasllat de paper i informes
d’un lloc a un altre i que es perdin.

a) Necessitat d’una bona formació dels
tècnics per tal que confeccionin projectes viables que rebin informes fa-

g) Tramitació de la documentació a través
de programes informàtics que permetin
la incorporació de documents fets pel
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tècnic projectista, i no amb programes
de l’organisme en concret, que resulten
feixucs, lents i amb interrupcions constants.

l) Menys termini en el període d’informació pública i comunicació als veïns.
Creiem que quinze dies és més que suficient per fer al·legacions.

h) Correspondència amb els diferents organismes i l’autor del projecte o titular
per via electrònica per evitar terminis
llargs innecessaris en la comunicació de
falta de dades, deficiències o la resolució mateixa.

m) Reunions setmanals de les ponències
ambientals i de les comissions de Govern per donar el vistiplau als diferents
informes i a les resolucions.
n) Inspeccions i imposició de sancions previstes en la llei a aquelles empreses o
titulars que no la compleixin.

i) Accés a l’expedient per via electrònica
per part del titular o autor del projecte
per saber en quin estat està el tràmit.
j) Publicació de refosos de lleis quan es
canvien determinats articles.
k) Unificació de criteris d’aplicació de normativa. En aquest apartat fem èmfasi
en la creació de taules consultives en
les quals participen l’Administració i
col·legis professionals i que actualment
funcionen i són de gran ajuda: TASCOM, TINSCI, TAE, etc.
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Semàfor del risc viari
JOSEP LLUÍS PEDRAGOSA

Estadístiques de sinistralitat
Accidents amb víctimes a les zones urbanes
No s’aprecia una línia clara d’evolució dels accidents amb víctimes a la zona
urbana. Tot i que les xifres en valors absoluts dels accidents amb víctimes a totes
les zones urbanes de Catalunya han experimentat una disminució d’un 4,7% el
2013 amb relació al 2012, a Barcelona ciutat, en canvi, s’ha produït un increment d’un 5,5%. Aquesta variable es mou des de l’any 2000 entre els 15.000 i els
16.000 accidents a l’any amb alts i baixos relativament minsos que reflecteixen
un estancament en el nivell accidentogen als carrers. Es troba a faltar un resultat
contundent que demostri millores substancials.
Accidents amb víctimes a la carretera
Tant els valors absoluts com els indicadors segons demografia i segons quilòmetres recorreguts pel trànsit, aporten nivells més elevats l’any 2013 que el 2012.
És a dir que, malgrat la disminució demogràfica, ha estat suficient l’increment
del volum de trànsit en un 2% per fer pujar l’estadística de situacions de risc consumat a la carretera en un 9,7%. No han estat palesos ni uns efectes positius dels
esforços preventius dels responsables, ni un descens proporcional a la baixada
general de la mobilitat com a conseqüència de la crisi. No hi ha indicis de tornar
al més baix nivell d’accidentalitat que hi havia el 2005, que presentava valors
absoluts i relatius a la meitat dels actuals.
Morts a trenta dies en accident de trànsit
Posem semàfor verd a la nova baixada de mortalitat en accident de trànsit a
Catalunya perquè és pràcticament la més forta davallada dels darrers anys entre
tots els països occidentals. Mai no hauríem de posar el semàfor verd per qualificar la mortalitat de trànsit mentre siguem testimonis d’un sol mort en accident
de circulació, però el seguiment de valors absoluts i relatius de les xifres de
morts i dels indicadors de mortalitat en el nostre àmbit ho permeten fer aquesta
vegada perquè, a més, ja són tretze anys consecutius que les xifres disminueixen.
Aquesta és un fita històrica de gran valor que, sens dubte, va lligada a les mesures que des de diferents fonts i vessants han aconseguit que, dins del mateix o
similar ordre de sinistralitat, els efectes de severitat per als usuaris accidentats
hagi baixat en la proporció que s’ha aconseguit reduir la velocitat mitjana dels
vehicles circulants i les puntes de velocitat en els trams més perillosos.
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Factor humà. Grups de risc
Lesivitat dels usuaris de dues rodes en el trànsit
Probablement hagin estat els usuaris de vehicles de dues rodes amb motor, als
quals cal afegir els ciclistes, el col·lectiu que més negativament ha patit les conseqüències de la seva important incorporació als desplaçaments de mobilitat
obligada quotidiana, cada vegada amb més quilometratge i temps d’exposició
al risc urbà i interurbà. Els ciclistes s’erigeixen com a usuaris de la circulació
general que cal segregar i protegir. Els 41 motoristes i ciclomotoristes morts el
2013, més els 10 de Barcelona ciutat, ha estat una xifra detectada i estudiada, i
l’alerta està en la cada vegada més elevada edat dels motoristes morts, conductors veterans amb experiència i antiguitat del permís amb màquines potents de
color fosc i en horari laboral.
Vianants, els més febles
Les estadístiques d’atropellaments i vianants afectats pels accidents s’ha mantingut pràcticament invariable, tant a la carretera com a la zona urbana. És la
modalitat d’accident greu que més pateixen les dones i també el grup d’edat més
avançada.
Mortalitat i accidentalitat dels joves
Es continua mantenint una bona tònica en la disminució de la presència de la
gent jove fins a 35 anys en els accidents de circulació i el més nou és que no és
només una dada general, sinó que s’estén a les nits de cap de setmana, i molt
més significatiu amb les dones joves que amb els homes, que continuen sent el
sexe més afectat pels accidents (77%). El món de l’automoció i el sector de les
autoescoles detecten que el jovent ja no té la pressa d’abans per gaudir del permís de conduir. La informació i les comunicacions tenen tendències noves amb
els mitjans de transport col·lectiu i la disposició de mòbils i intercomunicació per
Internet incorporada al mòbil.
Riscos laborals viaris
Si l’any 2012 va ser el del reconeixement que l’accident de treball més freqüent
i costós era l’accident laboral de trànsit, el 2013 ja ha quedat demostrat que el
perfil del ciutadà de major risc ja no és tant el jove les nits dels caps de setmana,
sinó l’home treballador entre 35 i 44 anys entre les 07.00 i les 20.00 hores dels
dies feiners, la qual cosa vincula de manera evident els riscos viaris a la jornada
laboral de les persones actives. Els organismes de treball, transport i trànsit ja
han assumit quasi en la seva totalitat la transcendència social d’aquest fet, i ja es
treballa en molts nivells coordinant actuacions per afrontar aquest problema que
tant afecta les estadístiques d’accidents laborals com de trànsit.
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Factor via
Auditories de seguretat en trams perillosos
Els estudis sistemàtics d’ubicació de punts negres i trams perillosos, així com
les revisions conjuntes de les millors solucions entre els diferents departaments
competents, han permès trobar sistemàtiques de solucions de baix cost però
ràpides i efectives per pal·liar les conseqüències negatives dels escenaris que
han patit accidents greus. La gran notícia del 2013 es l’ampliació dels estudis
d’auditoria de riscos de la xarxa convencional de carreteres als camins rurals que
presenten riscos evidents o han tingut algun accident important.
Sortides de la via a la xarxa secundària de carreteres locals
Les sortides de la via han estat el patró d’accident interurbà greu més repetit.
Això demostra la persistència de la pèrdua de control dels conductors accidentats a causa de l’excés de velocitat a la xarxa de vies locals, que pràcticament
totes són mancades de protecció central i de calçades separades. Aquest fet desnivella la inseguretat cap a les carreteres secundàries a on ara mateix el nivell de
mortalitat continua sent significatiu i preocupant.

Factor vehicle
Riscos de l’envelliment del parc de vehicles
Malgrat la revifada que el sector de l’automoció ha detectat el segon semestre
del 2013, la crisi econòmica general ha deixat en 9,6 anys l’antiguitat mitjana
dels vehicles del parc espanyol, per damunt dels 8,2 de durada mitjana europea.
En aquests moments, hi ha una competència important en el mercat entre les
associacions de fabricants (Anfac), la d’importadors de vehicles (Aniacam) i els
venedors de segona mà, i, fins i tot, l’Associació Nacional de Comerciants de
Vehicles (Ancove), que defensa la venda de vehicles usats amb més de dos anys
d’antiguitat. El Pla PIVE 5, que segueix al Vive, Prever o Renove, pot animar la
compra de vehicles nous, ara mateix més en la línia del model del tot terreny,
monovolum i urbà que en la del vehicle elèctric, encara molt car.
Els dissenys dels nous vehicles
La cada vegada més espectacular disminució de mortalitat de trànsit a Catalunya i Espanya, al costat dels repunts d’accidentalitat amb víctimes, no té una
altra explicació que la cada vegada més eficient estructura antilesions dels nous
models de vehicles, dissenyats per fer defugir les línies de força derivades dels
impactes, especialment frontals i laterals, cap a l’estructura autoportant dels
vehicles.
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Aspectes socials. Estil de vida i educació viària
Riscos d’accidents greus les nits de cap de setmana
El canvi de model preferent d’accident greu de trànsit es deriva cap als usuaris
adults i en jornada laboral. Tot i així, l’escenari de la discoteca i l’oci les nits de
cap de setmana entre els usuaris de la via pública, especialment els més joves,
continua latent amb alguns accidents de matinada o a primeres hores del dia
següent. L’alcohol continua com a risc prioritari vigent especialment pel descontrol de les festes amb botellón, que són unes males aliades per a la seguretat
viària. Però el problema més greu es presenta ara amb la conducció sota els
efectes d’estupefaents, que s’està agreujant amb productes de disseny que no
són il·legals però sí alegals, perquè fins ara no estan reconeguts o enregistrats,
són fàcils d’adquirir i tenen els mateixos efectes negatius que les drogues convencionals.
Efectes de l’educació viària en les noves generacions
La cada vegada més minsa participació dels joves a les estadístiques
d’accidentalitat confirma els bons resultats de l’educació viària infantil i juvenil
en tots els seus vessants. L’educació viària continua sent una prioritat de les autoritats responsables de la seguretat viària catalana, malgrat la manca d’implicació
plena dels educadors dels centres de primària i secundària a l’hora de prioritzar
aquest eix transversal de l’educació de la convivència.
L’assistència als ferits en accident
Les associacions de víctimes d’accidents constitueixen una activa col·laboració
amb les autoritats i els serveis responsables de promoure la prevenció, però també d’assistència als ferits en accidents amb un SEM molt professional i un Institut Guttmann que tanca el procés de rehabilitació dels lesionats medul·lars i
cerebrals, així com la seva integració al món laboral i social. Les opinions sobre
tots aquests serveis sanitaris de primera, segona i tercera assistència són immillorables.
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Accidents amb baixa-lleus
-18,9 % de variació de l’índex 			
			 d’incidència 2011-2012
Accidents amb baixa-greus
-14,9 % de variació de l’índex 			
			 d’incidència 2011-2012
Accidents amb baixa-mortals
-25 % de variació de l’índex 			
			 d’incidència 2011-2012
Malalties professionals
-7 % de variació de l’índex 			
			 d’incidència 2011-2012
La idea del Semafor en seguretat i salut laboral és veure l’evolució de l’any en curs a
l’Observatori respecte l’anterior dels indicadors més fiables i representatius que ara
per ara amb la informació disponible són
els índexs d’incidència. Qualsevol variació
en ± 5% en els accidents es considera zona
ambre. Un augment per sobre d’aquest 5%
seria zona vermella i qualsevol disminució
per sota es considera verda.
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Pel que fa a les malalties professionals, qualsevol disminució en el percentatge de variació es considera vermell doncs és ampliament acceptat que hi ha una infradeclaració
de les malalties professionals que alguns
estudis xifren en que només s’està declarant
entre el 10 i el 20% de les que realment hi
han, per tant qualsevol disminució va en detriment de l’objectiu de fer aflorar les que
ara no s’estan comunicant per la via laboral
i s’estan atenent en la xarxa sanitària com a
malaltia comuna.
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La taxa de mortalitat estandarditzada per edat continua baixant i l’esperança
de vida augmentant, tot i que aquest any s’observa un alentiment, a causa de
l’increment del nombre absolut de morts.
Continua baixant la mortalitat general i augmentant l’esperança de vida (tant
en néixer com als 65 anys), tot i que aquest any 2012 s’ha observat un augment
de les morts en nombres absoluts. Aquest augment es concentra en els mesos
d’hivern, en què hi va haver epidèmia de grip coincidint amb una onada de
fred. Aquest fet també pot repercutir en la mortalitat per les causes de mort
més freqüents en persones grans i afectades per patologia crònica, com són les
malalties isquèmiques del cor cròniques, els trastorns mentals o les afeccions del
sistema nerviós central, que aquest any també han augmentat. No obstant això,
segueix una evolució decreixent tant en les malalties cerebrovasculars, el càncer
de pulmó en els homes i el de mama en les dones, els càncers més freqüents en
cada sexe, i els casos de sida.
Evolució desigual de la mortalitat per diverses malalties i problemes de salut.
És el cas de la cirrosi, que augmenta en els homes i disminueix en les dones, o
els accidents de trànsit, en què succeeix a l’inrevés. També del nombre d’inicis de
tractament per la majoria de drogues (excepte el cànnabis), així com el nombre
de casos declarats d’infecció pel VIH que aquest any s’han reduït després de
l’augment dels darrers anys. Caldrà veure’n l’evolució futura abans de confirmar
un canvi de tendència. Atès que molts d’aquests problemes afecten persones
relativament joves i que responen a causes que s’haurien de considerar completament evitables, no deixa de ser preocupant l’existència de casos.
Les conseqüències de l’hàbit de fumar tabac i altres drogues ara per ara estan
lluny de ser controlades.
La mortalitat per càncer de pulmó en les dones mostra una corba ascendent molt
marcada els darrers anys, tendència observada també en altres tipus de càncers
relacionats amb el consum de tabac. Tot i això, aquest any 2012 s’ha observat
una disminució del càncer de pulmó en les dones que caldrà confirmar els propers anys. D’altra banda, els indicadors d’inici de tractament per dependència
de drogues mostren que el cànnabis continua tenint una tendència ascendent.
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Seguretat objectiva
Vandalisme:(a)
L’índex de prevalença del vandalisme era del 9,1% el 2007 i del 17,9% el 2013.
Això vol dir un 96,7% d’augment en el nombre de catalans que ha patit un acte
de vandalisme. L’any 2012 aquest índex va ser del 10%. La dada suposa un augment sense precedents.
Delinqüència comuna:(b)
Els indicadors d’enguany són especialment positius. Tant l’índex de prevalença (que mesura quin percentatge de població està exposat al delicte) com
el d’incidència (que mesura el volum de delictes per càpita) recuperen nivells
semblants als del 2007, abans d’iniciar-se la crisi. El primer passa del 18,2%
al 18,9% (+3,8%) entre el 2007 i el 2012. El segon passa del 26,4% al 27%
(+2,2%). Aquests mateixos indicadors van ser, respectivament, del 23,2% i 36%
el 2012. L’impacte psicològic dels fets (escala de 0 a 10) passa del 6,6 al 6,3 el
2013 (-4,6%), després d’haver estat d’un 6,1 el 2012.

Seguretat subjectiva
Seguretat percebuda:(c)
La valoració de la seguretat percebuda al municipi és d’un 5,6 el 2007 i un 6,3 el
2014. La seguretat al barri passa d’un 6,1 a un 6,4 sobre una escala de 10 punts.
Civisme percebut:(d)
El civisme percebut al barri no varia i es manté en un 6,0 sobre 10.

Tolerància
Vers les conductes desviades:(e)
El percentatge de fets patits pels ciutadans que les víctimes defineixen com a
“delicte” va del 81,9% el 2007 al 81,1% el 2014. Això comporta un petit augment de la tolerància de l’1%.
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Demandes de seguretat
Demandes de seguretat:(f)
L’índex de denúncia de delictes a la policia o al jutjat mostra una evolució molt
positiva. L’any 2007 la taxa de denúncia era del 42,8%, però l’any 2013 aquesta
taxa puja al 53,5% (+25%).
		

Polítiques públiques de seguretat (Catalunya)		
Recursos:(g)
El pressupost de la Direcció General de la Policia per al 2013 va ser de 838,9
milions d’euros. Va haver-hi un petit descens del 3,5% respecte al 2012, però és
un 2,2% superior a la mitjana del període 2007-2012. En canvi, la plantilla de
Mossos d’Esquadra va baixar, per primer cop a la història recent del cos, en un
0,5% (80 mossos menys) respecte al 2012. Però si es compara amb la mitjana de
l’esmentat període va créixer un 11,4%. En canvi, el nombre de policies locals va
caure un 1,1% respecte al 2012, i un 3,8% amb relació a la mitjana dels darrers
sis anys.
Actuacions:(h)
El nombre de fets delictius registrats baixa un 5,5% respecte al 2012, però creix
un 2% si es compara amb la mitjana dels darrers sis anys. Les faltes baixen en
un 2,7 respecte al 2012, i pugen un 0,1 respecte a la mitjana del període 20072012.
Eficàcia(i) i Eficiència:(j)
El Departament d’Interior de la Generalitat no dóna informació sobre l’any 2013
de detencions, ni de delictes i ni de faltes resoltes. Per tant, aquest any no es
poden oferir els indicadors d’eficàcia i eficiència.
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Fonts: Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya i Victimització de Barcelona, Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya; estadístiques anuals del Cos de Mossos
d’Esquadra, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya; Anuari Estadístic de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya,
Generalitat de Catalunya; i estadístiques del
Ministeri de l’Interior.
Nota metodològica: El criteri per determinar
el color del semàfor és el següent. Es compara el valor de cada indicador de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de l’any 2013 amb
el valor del 2007. En el cas dels indicadors
sobre polítiques de seguretat, la comparació
es fa amb la mitjana dels valors del període
2007-2012 i es refereix al conjunt de Catalunya. Són els sis anys transcorreguts des de
l’inici de la crisi econòmica. El semàfor és
verd quan, davant d’una situació no desitjable per a la seguretat, la diferència de valors
entre l’any actual i el de referència (2007)
és negativa (baixa, per exemple, la delinqüència), zero (es manté igual) o positiva
(puja) fins a un 3%. Quan l’augment està
entre el 3% i el 10%, el semàfor és groc. Si
l’increment és superior al 10%, apareix en
vermell. Si el fenomen estudiat és desitjable per a la seguretat, funciona en sentit
invers. Quan un mateix indicador incorpora dimensions i subindicadors diferents, es
fa una valoració de conjunt. En el cas de la
delinqüència organitzada i de coll blanc, es
fa una valoració conjunta i subjectiva dels
informes consultats.
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Notes: Les variables utilitzades per a cada
indicador són:
(a) Índex de prevalença de vandalisme.
(b) Índex de prevalença i incidència globals
delictiva i de costos econòmics i psicològics per a la víctima.
(c) Nivell de seguretat percebut al municipi
i al barri on es viu.
(d) Nivell de civisme percebut al barri on es
viu.
(e) Percentatge de fets patits que la víctima
defineix com a “delictius”.
(f) Percentatge de persones que contacten
amb els Mossos d’Esquadra i índex de
denúncia de delictes a la policia o al jutjat.
(g) Pressupost de la Direcció General de Seguretat Ciutadana, plantilla de Mossos
d’Esquadra, plantilla de Policia Local i
policies a Catalunya per cada mil habitants.
(h) Estadístiques de delictes, faltes i detencions dels Mossos d’Esquadra.
(i) Percentatge de delictes i faltes resolts
sobre el total de denúncies. Detencions
per cada cent denúncies.
(j) Delictes i faltes resolts per cada mosso/a.
Detencions per cada mosso/a. Delictes i
faltes resolts per cada milió d’euros de
pressupost.
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Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa d’internet
MANEL MEDINA

Dispositius mòbils
La contaminació de dispositius mòbils.
L’aparició de productes antivirus per a dispositius mòbils, de pagament i gratuïts,
així com algunes mesures adoptades per defecte pels sistemes operatius, que
obliguen els usuaris a descarregar aplicacions exclusivament des de magatzems
de distribució controlats per grans organitzacions, com Google, Apple, etc., que
verifiquen la seguretat de les aplicacions que distribueixen des del seu magatzem, ha fet que la proliferació de programes contaminants s’hagi estabilitzat. No
obstant, les estadístiques de programes per a dispositius mòbils contaminants
encara són molt altes. Aquest fet requereix continuar amb l’aplicació de mesures
de seguretat, en especial antivirus, anti-malware i configuració de firewalls (tallafocs), especialment si tenim en compte que entre els dispositius mòbils hem
d’incloure els ordinadors tauleta.
Ordinadors contaminat
Aquest darrer any es manté la tendència d’atacs “en silenci”. De fet, no hi ha
hagut gaires incidents remarcables en aquest sentit. No obstant això, les estadístiques de nous tipus de programari maliciós continuen creixent, però és més per
acumulació de mètodes d’atac que per un empitjorament de l’escenari.
Als programaris antivirus i a alguns navegadors, s’hi han incorporat sistemes que
monitoren els webs que es visiten i que adverteixen els usuaris quan intenten
visitar una pàgina potencialment perillosa. Els usuaris les visiten de manera
conscient o inconscient, perquè hi ha pàgines “legals” que contenen enllaços
ocults a pàgines amb contingut contaminant. Si els usuaris accepten aquests
avisos de seguretat, poden evitar la majoria de les fonts de contaminació actuals,
però segons les estadístiques, entorn d’un 70% dels usuaris ignoren aquests missatges d’avís.
Mesures de seguretat aplicades a les infraestructures crítiques
S’han creat organismes per vetllar per la seguretat de les infraestructures crítiques tant d’àmbit estatal (Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras
Críticas, CNPIC) com autonòmic (Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya, CESICAT). D’altra banda, l’Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) ha assumit la prevenció i resposta als incidents de seguretat
que afectin infraestructures de seguretat arreu de l’Estat.
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Pràctiques de seguretat dels usuaris: Tecnologia social
Hi ha molta preocupació, tant social com governamental, per millorar el comportament dels ciutadans en la utilització de les xarxes socials i l’accés a serveis
financers o de comerç electrònic a través de la xarxa.
La posada en marxa del Pla de confiança digital per part d’INTECO, com a part
de les accions encaminades a la implantació del Pla de seguretat nacional, ha
fet que s’endeguin accions de conscienciació dels usuaris sobre la necessitat de
protegir les seves dades personals, ordinadors, dispositius mòbils, etc.
També en el terreny europeu s’han fet accions de conscienciació:
a) El Banc Central Europeu i ENISA (Agència Europea de Seguretat de la Informació i les Xarxes) han publicat unes recomanacions per millorar la seguretat en l’accés a serveis de banca electrònica i en mitjans de pagament per a
compres per Internet. La recomanació més important és la utilització de dos
factors d’autenticació de l’usuari, un dels quals ha de ser “no replicable” i
l’altre “no reusable”; és a dir, que no se’n pugui fer còpies i que no es pugui
tornar a usar en una altra transacció.
b) S’ha creat el capítol europeu Anti-Phishing Working Group (APWG.eu), amb seu a
Barcelona, per fomentar la recollida de dades de webs contaminats, mètodes d’atac
(phishing, és a dir, robatori de credencials d’identitat), etc., i s’ha fet el llançament
de campanyes de conscienciació com ara Stop. Think. Connect (Atura’t. Pensa.
Connecta’t), que ja ha estat adoptada a molts països d’arreu del món.
Afortunadament, també, les xarxes socials han començat a oferir la possibilitat
de demanar als usuaris que ofereixin el seu número de telèfon mòbil per verificar la seva identitat en cas que algú intenti accedir al seu compte en condicions
“no habituals”, com per exemple des d’un dispositiu o navegador nou.
No obstant això, poca gent utilitza aquests sistemes, per manca de coneixement
de la seva utilitat o per desconfiança en els proveïdors.
Seguretat en els telèfons mòbils
Continuen augmentant els programes malignes que contaminen els dispositius
mòbils i que es distribueixen a través de missatges de correu electrònic, missatges de text (sms) o pàgines web. Afortunadament, molts sistemes operatius obliguen els usuaris a descarregar aplicacions només a través de magatzems segurs
(Application Stores), des dels quals només es distribueixen aplicacions que han
seguit un procés mínim de verificació del seu codi i de “quarantena”, per detectar possibles comportaments perillosos per a l’usuari o el seu dispositiu mòbil.
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Alguns fabricants d’antivirus disposen de versions gratuïtes per a alguns sistemes operatius de dispositius mòbils, però encara els coneix poca gent.
Una altra “bona pràctica” és que alguns fabricants de dispositius mòbils ofereixen
terminals amb l’antivirus incorporat de fàbrica, amb subscripció automàtica a les
actualitzacions durant un o dos anys, a uns preus molt competitius.
Aquestes eines de seguretat incorporen mecanismes per trobar el dispositiu en
cas de pèrdua o robatori, i per esborrar-ne el contingut en cas de no poder-lo
recuperar. Però no tothom les utilitza, encara que estiguin incorporades per defecte en el dispositiu.
Novament falta que organitzacions com CESICAT, INTECO o APWG tinguin més
èxit en la conscienciació dels usuaris.
Seguretat dels servidors: Al núvol
Cada cop hi ha més proveïdors de serveis d’emmagatzematge de dades (programes, documents, fotos, pel·lícules) a Internet: al núvol (cloud).
De fet, molts sistemes operatius de dispositius mòbils (telèfons i tauletes) incorporen per defecte mecanismes de respatller automàtic al núvol, que molts usuaris ni tan sols saben que existeixen: Android, iPhone/iPad, Windows8, Windows
Mobile.
Hi ha hagut alguns incidents greus de “robatori” de dades de proveïdors de
serveis d’emmagatzematge al núvol, protagonitzats per hackers que han “descobert” contrasenyes dels usuaris (fotos privades d’actrius), però també pel govern dels Estats Units, que els ha reclamat “legalment”, però fonamentalment de
ciutadans no nord-americans, emparant-se en una llei seva que obliga les seves
empreses a donar qualsevol dada personal al seu govern.
Encara manca molt perquè aquests serveis es puguin considerar de confiança.

252

Semàfors del risc. Semàfor de les assegurances
Román Mestre

Semàfor de les assegurances
ROMÁN MESTRE

En aquest semàfor assegurador s’ha considerat l’evolució dels sinistres i l’import
mitjà d’aquests en les modalitats d’assegurances més esteses: llar, comunitats,
comerços i indústria. En aquestes quatre categories podem trobar pòlisses que
cobreixen riscos concrets, com per exemple incendis i robatoris. Però s’ha escollit, com a base de l’estudi, les anomenades pòlisses multiriscos perquè són les
més contractades i les que incorporen un major nombre de cobertures dins d’una
mateixa pòlissa.
No disposem de dades del nombre de sinistres totals però si de la seva distribució dins de cada ram, de l’import mitjà (valoració econòmica del perjudici per
part de l’assegurat que la companyia satisfà) que suposa cada sinistre i, per tant,
del percentatge que suposa cada tipus de sinistre sobre el total de les indemnitzacions pagades. Les taules mostren la distribució percentual dels sinistres
per cada ram, l’import mitjà satisfet per cada tipologia de sinistre i l’import que
representa el pagat en total per aquella cobertura amb relació al total de les
indemnitzacions satisfetes.
Aquestes dades fan referència als sinistres coberts per les companyies asseguradores; per tant, queden al marge sinistres o bé no coberts o bé no assegurats. Els
sinistres en cas de catàstrofe natural no es tindran en compte en aquest semàfor
ja que és el Consorci de Compensació d’assegurances qui hi dóna cobertura.
Respecte a anys anteriors, s’han introduït els serveis d’assistència i defensa jurídica. El primer cas recull cobertures de sinistres que anteriorment estaven incloses dins de les altres categories, excepte el cas d’indústria en què es manté
l’estructura d’anys anteriors. El segon cas, en canvi, és una nova cobertura en el
semàfor present en els quatre rams.
Les dades estan extretes dels informes 1292 i 1336 Análisis Técnico de los Seguros
Multirriesgo d’ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y
Fondos de Pensiones).
Assegurança de multiriscos de la llar
Més del 70% dels sinistres són ocasionats per danys per aigua, vidres, serveis
d’assistència i danys elèctrics. Aquests suposen més del 51% de l’import total
d’indemnitzacions satisfetes per les companyies asseguradores i, en conjunt, tenen un increment en el seu cost mitjà per sinistres del 7%. De fet, tots els sinistres experimenten un increment del seu cost mitjà similar excepte els sinistres de
RC i incendis, en què disminueix el seu import mitjà en un 27% i 38% respectivament, tot i que el percentatge de sinistres augmenta respecte a l’any anterior.
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Román Mestre

Assegurança de multiriscos de comunitats
Més del 75% dels sinistres experimenten un increment en el seu cost mitjà per
sinistre. Destaquen els sinistres de danys per aigua, que suposen gairebé el 50%
del total de sinistres i l’import mitjà dels quals ha augmentat un 6%. En canvi,
els sinistres d’incendis i robatori disminueixen els seu cost mitjà per sinistre,
destacant aquests darrers que ho fan en un 63% tot i que encara tenen l’import
mitjà més elevat.
Assegurança de multiriscos de comerços
Comportament dispar dels sinistres en l’assegurança de multiriscos de comerços.
El 90% dels sinistres tenen, en conjunt, un increment del cost mitjà de més del
9%. Assignem color vermell perquè aquesta dada contrasta amb la de l’any anterior, quan totes les cobertures tenien un comportament positiu.
Assegurança de multiriscos industrials
Només dues categories experimenten un comportament negatiu: pèrdua de beneficis i altres. La resta veu reduït el seu cost mitjà per sinistre de manera important, destacant els incendis. Aquests darrers representen més del 46% del total
de les indemnitzacions pagades i el seu import mitjà s’ha vist reduït a quasi la
meitat.
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