CRÈDITS
Les opinions recollides en aquest document són representatives dels seus autors. L’IDES
no se’n fa responsable ni les assumeix com a pròpies, mentre no es digui el contrari.
Aquesta edició s’ha tancat el març de 2012.
Organitza
Institut d’Estudis de la Seguretat
Patrons de l’IDES
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Membre protector
PrevenControl
Patrocina
Subdirecció General de Seguretat Industrial.
Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya
Empreses compromeses amb el XIV Fòrum de la Seguretat
TÜV Rheinland
SGS
Addient
ATISAE
ECA. Grupo Bureau Veritas
Hi col·labora
Fundació per als estudis de Prevenció i Seguretat Integral
Fotografies
IDES

XIV Fòrum de la Seguretat

Normes de seguretat
i la seva aplicació:
ordre o caos?

XIV FÒRUM DE LA SEGURETAT

4

INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SEGURETAT

TAULA DE CONTINGUTS
Benvinguda .........................................................................................................................................

pàg. 7

El nou dret administratiu industrial
Carlos Padrós, preofessor de Dret públic a la Universitat de Barcelona ............

pàg. 11

El paper dels municipis
Esther Morancho, responsable de l’Oficina d’Activitats i Urbanisme de la
Diputació de Barcelona ....................................................................................

pàg. 22

Primera taula rodona. El desplegament normatiu autonòmic en seguretat
Modera Francesc Amer ....................................................................................

pàg. 34

Oscar Martínez, Comissió d’Acció Professional del COEIC ...............................
Maria José Sarrias, cap del Servei de Qualificació Ambiental de la Direcció
General de la Qualitat Ambiental .....................................................................

pàg. 36

Núria Gasulla, subdirectora de programes de protecció civil de la Direcció
General de Protecció Civil ................................................................................

pàg. 38

Albert Vilanova, cap del Servei de Prevenció de la Direcció general de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments .....................................................

pàg. 40

Albert Roig, subdirector general de Seguretat Industrial del Departament
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial ............................................................

pàg. 42

Jose Antonio Martínez Álamo, president de la Comissió d’Indústria de
Foment del Treball ...........................................................................................

pàg. 43

Segona taula rodona. L’aplicació en els municipis de la normativa en seguretat
Modera Jordi Guasch .......................................................................................

pàg. 50

Francesc Amer, secretari i vocal del CETIB .......................................................

pàg. 51

Joan Pedreny, director de Bombers de Barcelona .............................................

pàg. 53

Esther Morancho, responsable de l’Oficina d’Activitats i Urbanisme de la
Diputació de Barcelona ....................................................................................

pàg. 54

Lluís Vendrell, gerent d’Unión Suiza, Cambra de Comerç de Barcelona ...........

pàg. 55

Cloenda
Imma Ros, coordinadora de l’Institut d’Estudis de la Seguretat .......................

pàg. 59

pàg. 35

5

XIV FÒRUM DE LA SEGURETAT

6

INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SEGURETAT

BENVINGUDA
Joan Ribó
President de l’IDES i degà del
Col·legi d’Endinyers Tècnics
Industrials de Barcelona
Benvinguts al XIV Fòrum de la Seguretat que hem titulat “Normes de seguretat i la seva aplicació: ordre o caos?”.
Com a president de l’Institut d’Estudis
de la Seguretat i degà del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona és un orgull celebrar la catorzena edició del Fòrum de la Seguretat.
L’IDES és una fundació privada del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona que va néixer
el 1998 amb la celebració del “I Fòrum
de la Seguretat. Una visió plural”. En
aquest Fòrum ja es posava de manifest

que la seguretat industrial, la seguretat mediambiental, la seguretat de les
transaccions econòmiques, la seguretat
jurídica, la seguretat de les persones,
etc. són parcel·les d’una mateixa ambició: millorar l’estat del benestar donant
seguretat a la gent, a l’individu i a les
col·lectivitats.
L’IDES es va crear amb la voluntat de ser
una plataforma pluriprofessional i multidisciplinària on es puguin tractar tots
aquells aspectes que tenen a veure amb
la seguretat i es treballi colze a colze amb
empreses, institucions i Administració.
El resultat ha estat satisfactori, des de la
seva creació, l’IDES ha organitzat catorze Fòrums i ha presentat deu informes
de l’Observatori del Risc, que han analitzat temes i problemàtiques diverses que
van des de la seguretat alimentària fins
a l’energia, passant per l’ordenament ju-
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rídic, el trànsit, l’habitatge o la previsió
social, entre molts d’altres.
Tant el Fòrum com l’Observatori ofereixen una visió profunda, analítica i
prospectiva. Volen anticipar-se als problemes que poden sorgir a mig i llarg
termini i alertar als decisors polítics,
econòmics i socials sobre la necessitat
d’estar atents o actuar sobre algun aspecte de la seguretat.
A més, però, s’ha establert una línia
molt pràctica d’estudis tècnics que treballen el curt i mig termini i que dóna
respostes a problemàtiques molt més
concretes; val la pena destacar els estudis sobre l’aire i l’aigua de les piscines o
la Cerca i validació dels paràmetres de
la càrrega de foc o Les guies d’aplicació
de la Directiva d’equips de pressió.
Estic segur que si visiteu el web de
l’IDES (www.seguretat.org) trobareu
documents i informacions que us seran
útils o, si més no, interessants. Us convido a fer-ho.
Confio que aquest XIV Fòrum sigui força profitós i, tot seguit, i abans de passar la paraula a l’amic Joan Vallvé, vicepresident de l’IDES i degà del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya,
deixeu-me agrair la tasca desenvolupada pel personal de l’IDES que amb el
seu esforç i dedicació ens han permès
arribar fins aquí.

Joan Vallvé
Vicepresident de l’IDES i degà del
Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya
Les meves primeres paraules han de ser
de satisfacció per poder participar en
aquesta inauguració del XIV Fòrum de
la Seguretat.
Voldria subscriure les afirmacions que ha
fet l’amic i degà del Col·legi d’Enginyers
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Tècnics Industrials de Barcelona, sobre
l’IDES, sobre les seves actuacions i sobre la necessitat que existeixi aquest
instrument.
Els col·legis professionals estem passant
un moment realment complicat i difícil,
però creiem que allò, que amb esforç,
en uns moments bons, varen constituir
els nostres predecessors (el degà Carrillo del Col·legi d’Enginyers Tècnics i el
degà Llobet del Col·legi d’Enginyers Industrials), va ser i és un instrument útil
pel qual hem de seguir treballant. Per
tant, la nostra voluntat és continuar la
tasca de l’IDES i per això ens alegrem,
avui, de poder celebrar aquí el XIV
Fòrum de la Seguretat i esperem poder
presentar el proper mes de novembre
l’Observatori del Risc. La voluntat és
seguir, continuar, segurament amb una
mica més de modèstia en les presentacions, una mica més de modèstia en les
publicacions però, aprofitant les noves
tecnologies podem arribar a tothom i
que aquelles persones que estiguin realment interessades en els temes, puguin
tenir-les. Com he dit, doncs, nosaltres
ens proposem tirar endavant.
L’organització d’un esdeveniment com
aquest no seria possible si no comptéssim amb la col·laboració anònima i amb
la col·laboració desinteressada de moltes persones amb noms i cognoms, que
també hi han participat de manera voluntària i vull donar les gràcies a totes
les persones que tenen ponències i que
participen a les taules rodones d’aquest
Fòrum de la Seguretat.
Gràcies perquè sense la seva col·laboració
no seria possible elaborar-ho, ni seria
possible que els seus coneixements arribessin, dintre de la modèstia de la nostra
institució, a moltes persones, les quals
els interessa aquest tema.
Voldria agrair, sobretot, la confiança
d’algunes empreses compromeses en
aquest XIV Fòrum de la Seguretat, com

INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SEGURETAT

són TUV REHINLAND, SGS, ADDIENT,
ATISAE i ECA del grup Bureau Veritas.
Aquestes empreses han ajudat a perfilar
els continguts de les taules rodones previstes en aquest Fòrum i estic segur que
les seves aportacions seran molt útils en
les conclusions i en les afirmacions que
es facin en aquest Fòrum.
Hem de dir que estem en un moment en
què hi ha una cruïlla de normatives de
seguretat. Avui tenim noves normatives
sectorials en incendis, medi ambient,
protecció civil i seguretat industrial que
estableixen requeriments i controls diversos i que utilitzen nomenclatures i
agents diferents.
També ens trobem en una cruïlla pel
que fa a la legislació sobre seguretat,
sobretot pel nou govern de Catalunya,
que a través de la Llei anomenada Òmnibus —diguem-ne de la Llei Òmnibus
catalana, perquè en aquest sentit, patim les conseqüències de la Llei Òmnibus a nivell estatal— d’alguna manera
reestructura les actuacions que tindrà
el govern en matèria de seguretat. Esperem que aquesta Llei —que llegíem
ahir que no serà debatuda com un tot
sinó, a trossos i això crec que la farà
molt més eficaç— pugui donar-nos
una legislació que ens permeti funcionar bé, d’una forma moderna, àgil
i, al mateix temps, no comprometre la
seguretat dels projectes i de les coses
com la Llei Òmnibus de Madrid i els
decrets subsegüents amenaçaven amb
un criteri de màxima liberalització,
permetent que certs projectes puguin
ser fets per persones que ni tenen la
qualificació, ni ningú les pot controlar
abans que siguin realitzats, amb el benentès que, un cop realitzats, les entitats d’inspecció i control podran fer-ne
una verificació, però és una verificació
ex-post i no ex-anti.
I parlant de legislació, vull fer un brevíssim comentari sobre aquesta nova
normativa del Ministeri de Treball, pu-

blicada a finals del mes de maig amb
una ordre que deia que a partir de l’1
de juliol no seria possible per les persones que estaven jubilades poguessin
seguir fent projectes encara que tinguessin l’alternativa al RETA i cobrar
la seva pensió. O sigui que o haurien
de renunciar a la seva pensió o seguir
fent projectes, però renunciant al fons
de pensió. Aquesta ordre era un article
únic però es veu que l’article únic encara no va ser suficient per aplicar-hi el
rigor que mereixia i al cap d’unes setmanes va sortir una correcció d’errades,
que és un sistema de legislació utilitzat,
sobretot, en països del sud d’Europa.
La correcció d’errades no corregia una
data o una paraula mal escrita, sinó que
deia que aquesta ordre no afectava a
totes aquelles persones que en aquell
moment ja estaven jubilades i tenien
l’alternativa al RETA i as majors de 65
anys tampoc els afectava.
Amb posterioritat, s’està debatent al
Congrés de Diputats la Llei de reforma de
pensions i em consta que hi ha un grup
parlamentari, concretament de Convergència, que va presentar una esmena;
esmena que ha estat acceptada i que diu
que serà una Llei de l’Estat en el futur
qui determinarà quines feines poden o
no poden fer les persones que tenen jubilació i tenen l’alternativa al RETA de
registrar treballadors autònoms i al mateix temps poden cobrar la seva jubilació
i realitzar treballs. Naturalment, aquesta
Llei encara no està aprovada i, almenys
fins ahir, no se sabia si demà entra en
vigor aquesta norma, que aquesta Llei ha
de suprimir, o no.
En tot cas, quant el títol de la nostra jornada que és, ordre o caos, no ha estat
un títol escollit a l’atzar, sinó perfectament aplicable a la situació actual.
La dinàmica del Fòrum tindrà una primera part de ponències, que conviden a
la reflexió, i una segona part amb taules rodones pel debat, perquè realment,
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el que es digui en aquesta taula és important, però ho és molt més el que es
pugui dir des de la sala o que es pugui
recollir en les conclusions.
I res més; vull agrair a tots la seva
presència, així com també agrair a totes
les persones que treballen a l’IDES, que
han fet un esforç important per aconse-

MODERADOR
Jordi Guasch, Comissió d’Acció
professional del COIEIC
La primera ponència va a càrrec del Sr.
Carlos Padrós, llicenciat en Dret per
l’UAB i doctor en Dret per l’European
University Institute, és magistrat de la
Sala contencios-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, professor de Dret administratiu i
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guir, en unes circumstàncies difícils, que
es pogués dur a terme aquest Fòrum de
la Seguretat, i expressar de nou la nostra voluntat de continuïtat de la tasca
de l’IDES.
I res més. Ara donem pas a les persones
que n’entenen més d’aquest tema.

vicedegà de Comunicació i Biblioteques
de la facultat de Dret de la UAB.
Ha escrit més de 100 publicacions, 12
de les quals han estat monografies, de
les que destaquem: La Administración
invisible. Panorama general y ejemplos
prácticos de entidades colaboradoras de
la administración (2010), La transformación del régimen jurídico de la acción
de oro en la jurisprudencia comunitaria
(2007); La prejudicialidad administrativa en el proceso penal (2004).
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EL NOU DRET ADMINISTRATIU
INDUSTRIAL
Carlos Padrós, professor de Dret públic a la Universitat de Barcelona
Bon dia a tothom.
Moltes gràcies a l’IDES i als seus col·legis
patrons (CETIB i COEIC) per donar-me
l’oportunitat i la responsabilitat de fer la
primera ponència d’aquest XIV Fòrum
de la Seguretat.
Jo havia preparat una ponència de
seixanta diapositives perquè pensava
que tenia molt més temps. Bé, provaré de comprimir-ho en trenta minuts i
procuraré expressar les idees principals:
què és la directiva?, què no és la directiva?, com ho han implementat els estats
membres i com afecta a les normes de
seguretat industrial?
Com ha dit el degà Vallvé, és veritat
que ara estem en un encreuament de
camins, estem en una època de canvi de paradigma, el Dret administratiu
clàssic, en què no es podia començar
l’activitat fins que l’Administració emetia l’autorització, ha desaparegut i això
és un canvi de cultura juridicoadministrativa força important. Ens costarà
molt d’adaptar-nos-hi. Jo crec que ens
costarà molt més als juristes i a la pròpia Administració que no pas a vostès,
els professionals. Els col·legis estan
també en un període d’indefinició, però
la meva teoria —ja en parlarem d’aquí a
un temps quan ens tornem a trobar i en
tornem a parlar— és que tot aquest nou
sistema reforça moltíssim els col·legis i
els professionals.
Com a titular, si volen provocatiu, els
enginyers o els tècnics competents que
fan el projecte són la nova Administració. És a dir, desapareix l’Administració
en el sentit de finestreta on hem de pre-

sentar els papers i, vostès, quan signin
un projecte, seran l’Administració.
De fet, recordo que ho dèiem l’any passat en el XIII Fòrum: els col·legis professionals, segons la Constitució, són
Administració Pública i ara, potser,
amb aquest paper que els donarem al
col·legis i als tècnics ens n’adonarem,
realment, de la funció publica que fan
els col·legis.

Què és la DSMI?
La Directiva de Serveis és la translació, en el camp dels serveis, del que ja
s’havia fet pels productes. Molts no ens
en recordem, però en els anys vuitanta
es diu: “qualsevol producte fabricat a
qualsevol país de la Unió Europea pot
circular lliurement per tots els països”.
Això va ser revolucionari perquè, fins
aquell moment, els països utilitzaven
la seva legislació de manera proteccionista. La construcció del mercat únic
de l’any 85 va ser absolutament revolucionària en aquell moment, perquè volia dir que qualsevol legislació de qualsevol estat membre s’aplica igualment a
qualsevol altre estat membre, per tant,
qualsevol aparell fabricat d’acord amb
la legislació sueca o amb la grega o amb
la romanesa, es pot comercialitzar perfectament a l’Estat espanyol.
Aquesta idea es trasllada literalment,
amb molts problemes com veurem, al
camp dels serveis. Qualsevol servei autoritzat en un estat membre es pot prestar en un altre estat membre. És a dir,
si jo sóc arquitecte i tinc l’autorització
per tenir el meu gabinet d’arquitectura
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a Londres, la mateixa autorització és
la que em serveix per poder-lo tenir a
Espanya. D’això se’n diu “estratègia de
competitivitat de Lisboa”.
La Unió Europea es planteja quant costa, a Europa, no tenir un mercat de serveis perquè no en tenim cap. Cada país
aplica la seva legislació; per exemple,
en el cas dels juristes amb una certa
lògica perquè, que jo sigui llicenciat en
dret a Alemanya no em garanteix que
conegui el dret espanyol i, per tant,
no puc prestar el servei, però en tot el
que són qüestions tècniques, qüestions
industrials, les coses són perfectament
equiparables.
La mateixa idea de lliure circulació de
productes es trasllada al camp dels serveis. Per tant, les mesures d’efecte equivalent a una restricció quantitativa al
comerç, és a dir, el Dret queda subjecte
a les regles del mercat i això és problemàtic per a la nostra Constitució, per al
nostre Dret Administratiu, etcètera.
Per tant, aquest és el primer escenari.
La Directiva de Serveis és una directiva
que vol crear aquest mercat únic de serveis, facilitació intracomunitària de la
prestació de serveis i simplificació administrativa.
I això és un sistema de discriminació
inversa, que és un sistema d’integració
molt potent, però molt problemàtic.
Què vol dir això? Doncs que jo puc aplicar als meus prestadors de serveis una
normativa que sigui més restrictiva que
la normativa francesa, però, en canvi,
el senyor francès pot prestar el serveis
aquí aplicant la normativa francesa. És
a dir, el legislador català –el legislador
espanyol— pot discriminar inversament
(en el sentit d’aplicar normes més restrictives) el seu objecte del dret (però
no el d’altres països).
Això és exactament el mateix que passa amb els productes: la llei del mer-
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cat espanyol diu que en una lleixa del
supermercat que contingui xocolata, al
productor espanyol se li pot exigir que
aquesta xocolata tingui un 30% de cacau, però no se li pot exigir al productor anglès que, encara que produeixi
xocolata amb un percentatge de cacau
inferior, també té dret a vendre-la i a
posar-la a prestatgeria on hi diu “xocolata”.
Amb els serveis passa el mateix. Aquest
és un sistema de discriminació inversa. Si
s’hi fixen, la discriminació inversa arrossega cap a avall les normatives restrictives. Si hi ha una normativa artificialment
restrictiva, segur que trobarem algú que
s’haurà registrat a Hongria ja que amb
l’autorització per prestar serveis a Hongria pot prestar-los aquí igualment.
Això és “la dinàmica europea” que molta gent no acaba de entendre. La Unió
Europea no és només Brussel·les i la
normativa de Brussel·les, sinó un sistema de mercat únic on les regles són
compatibles entre elles. Com les fem
compatibles? Doncs acceptant les regles
de qualsevol altre país. Si qualsevol altre país desregula o regula en uns nivells més baixos, pot ser que nosaltres
quedem arrossegats per aquesta regla.
I, sobretot –i això tampoc s’explica
massa bé— la Directiva és la codificació de la jurisprudència del Tribunal en
matèria de lliure prestació de serveis.
És a dir, que aquí, qui mana —i d’això
tampoc ens n’adonem prou— ja no és
ni el Tribunal Superior de Justícia, ni el
Tribunal Suprem, ni el Tribunal Constitucional. sinó el Tribunal de la Unió
Europea que és qui diu què és un servei,
què no ho és, què pot circular, què és
una raó imperiosa d’interès general…
Per exemple, aplicarem la Directiva de
Serveis a l’urbanisme?, l’aplicarem a
l’urbanisme comercial?, aplicarem la llibertat de prestació a les ITV?... Doncs
bé, això no ho defineix el Dret Europeu.
Això ho defineix el Tribunal.
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Estem en una comunitat jurídica en
què, bàsicament, el dret que es genera és un dret juridisprudencial, i això
dóna problemes: primer, el Tribunal de
Justícia està col·lapsat i, segon, dóna
molt poca certesa, d’acord amb el nostre sistema.
És cert que les normes van canviant i
es fan aquestes aberracions d’utilitzar
una correcció d’errors i canviar el sentit
d’una ordre, entre altres, però és que és
molt difícil preveure el que dirà el Tribunal Superior de Justícia.
Què NO és la DSMI?
Fixin-se que —ara que es reforma el
silenci administratiu— el legislador espanyol va tenir una temptació (molt hàbil en aquest país de la picaresca) i va
dir: “Jo, en una norma diré quines raons
imperioses d’interès general justifiquen
que el silenci sigui negatiu”.
Jo he tingut accés a algun esborrany i
era tant ampli que tornàvem a la situació de 1992, en què la llei diu “el silenci
serà sempre positiu”, però després sempre ha estat negatiu. I no ens n’adonem
que aquestes raons imperioses d’interès
general, que al legislador espanyol li
justifiquen que s’apliqui un silenci o
un altre, han de passar el filtre del Tribunal. Això ja no es decideix aquí per
part dels Tribunals espanyols ni del legislador espanyol, sinó que el Tribunal
Europeu que avaluarà si aquelles raons
imperioses d’interès general justifiquen
que hi hagi un sistema d’intervenció administrativa prèvia.
La Directiva no afecta els serveis que suposin exercici d’autoritat (concepte no
determinat que s’ha de posar en relació
amb la idea de serveis públics).
Els porto dos casos per veure la diferència entre el servei d’anticontaminació
del Port de Gènova i les ITV de Portugal.

Pel que fa al primer cas, cal esmentar
la jurisprudència STJCE 18 de març de
1997:
- La vigilància anticontaminació
que els SEPG han de portar a terme
en el port petrolier de Gènova constitueix una missió d’interès general que forma part de les funcions
essencials de l’Estat en matèria de
protecció del medi ambient en el
domini marítim
- D’aquesta manera, tal activitat
de vigilància, per la seva naturalesa, pel seu objecte i per les normes
a què està subjecta, es vincula a
l’exercici de prerrogatives relatives
a la protecció del medi ambient,
que són prerrogatives típiques del
poder públic. No tenen un caràcter
econòmic que justifiqui l’aplicació
de les normes sobre la competència
del Tractat.
I en canvi, després, ens trobem, el 22
d’octubre de 2009, el cas de la sentència
contra les ITV de Portugal on el Tribunal diu que les ITV no són cap exercici
del poder públic sinó la prestació d’un
servei econòmic més, igual que el que
ven pa o sabates:
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“La decisió de certificar o no certificar la
inspecció tècnica es limita, en essència
a constatar els resultats de la inspecció
pel que d’una part, no té autonomia decisòria pròpia de l’exercici de les prerrogatives de poder públic, i d’altra banda,
s’adopta en el marc d’una supervisió estatal directa “.
“Els organismes privats que exerceixin
la seva activitat sota la supervisió activa
de l’autoritat pública competent responsable, en última instància, dels controls
i les resolucions d’aquests organismes,
no es poden considerar directament i
específica relacionats amb l’exercici del
poder públic “
Atenció,
doncs,
perquè
haurem
d’aprendre a justificar el nostre règim
d’autorització administrativa.
Fins ara hem viscut una mica autàrquicament respecte a Europa aplicant el
nostre sistema d’autorització administrativa. Ara ho hem de saber justificar.
Els portuguesos no han sabut justificar
prou el seu sistema i el Tribunal l’ha
tombat argumentant que això és una
prestació econòmica més. El raonament
del Tribunal sembla dubtós i també cal
admetre que, si en comptes de les ITV
de Portugal fossin les ITV d’Alemanya,
potser el Tribunal s’ho hagués mirat una
mica més. Aquí el problema és ser petit
i pobre davant del Tribunal.
La Directiva de serveis no és radicalment
moderna; tal i com demostra aquest text
de l’any 1980: “La posada en funcionament de les indústries no necessitarà
cap altre requisit que la comunicació a
l’Administració de la certificació emesa
per tècnic competent” (art. 2. III) - (RD
2135/1980, de liberalització de l’actividad
industrial). És a dir, fa 30 anys, ja dèiem el
mateix que ara diu la DSMI .
Tampoc és una norma liberalitzadora. Considerant (8): “convé que el que
disposa s’apliqui sempre que les activi-
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tats de què es tracti estiguin obertes a
la competència, i per tant, no s’obligui
als estats membres ni a liberalitzar serveis d’interès econòmic general ni a privatitzar entitats públiques que prestin
aquest tipus de serveis, ni abolir els actuals monopolis per a altres activitats “
No liberalitza res, senzillament el que fa
és passar el control de l’Administració
del moment inicial al moment final i
això té implicacions molt importants,
però no obliga a obrir serveis públics.
Tampoc és una norma desreguladora
dels nivells de seguretat reglamentària.
“Els reglaments de seguretat podran
condicionar el funcionament de determinades instal·lacions i la utilització de determinats productes a que
s’acrediti el compliment de les normes
reglamentàries, en els terminis que
elles mateixes estableixin” (art. 12.3.
Llei Indústria).
No és cert que rebaixi els nivells de seguretat; la Directiva de Serveis és, bàsicament, una norma de procediment
i substitueix l’autorització clàssica per
una comunicació, situa l’Administració
en un lloc diferent, etcètera, però no
afecta el contingut. És a dir, els requisits
tècnics que jo necessito per a construir
una determinada instal·lació són els
mateixos. Una altra cosa és la deslegalització; que, a través de reglaments de
seguretat, puguem introduir un procediment autoritzatori que no contempla la Llei. Això és la reforma de la Llei
d’Indústria i crec que això és possible.
La Directiva de Serveis no necessita
norma de transposició. Aquí, el Govern
Espanyol s’ha tirat de cap en una cosa
que la norma no demanava. Una cosa
és fer una anàlisi —que sí demana la
Directiva— sobre quins règims autoritzatoris no són compatibles amb aquest
sistema de llibertat d’establiment i una
altra és fer una norma horitzontal.
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Entre la Llei 17 i la Llei 25 de 2009, a la
majoria dels casos, hi ha redundàncies
i, en el pitjor dels casos, unes contradiccions terribles. Ja ho va dir el Comissari
del Mercat l’any 2010: no cal una norma horitzontal de transposició.
Què ha fet Alemanya?. Només ha fet
una oficina per a prestadors estrangers:
els Einheitlicher Ansprechpartner on es
pot trucar per preguntar, per exemple,
què es necessita per operar com a enginyer tècnic a Hamburg. Això és l’única
cosa que demana la Directiva.
A Espanya s’ha creat aquesta oficina a
Lugo i, en general, aquesta finestreta
única serveix perquè algú estranger pugui demanar allò que necessita
Si van a la pàgina web de la Direcció General de Mercat Interior (IP Juny 2010:
http://ec.europa.eu/internal_market/
services/services-dir/implementing_legislation_en.htm) veuran el desplegament que s’ha fet a molts estats membres i informació de la Comissió i sobre
què cal fer.

Procediments d’incompliment.
Àustria,
Bèlgica,
Xipre,
França,
Alemanya, Grècia, Irlanda, Luxemburg,
Portugal, Romania, Eslovènia, Regne
Unit no compleixen la Directiva.
Es tracta d’incompliments ja interposats
davant el Tribunal de Justícia. Aquí hi
ha tres països molt grans (França, Alemanya i Regne Unit) que no en volen
saber res de la Directiva, cosa que sembla que qui fa les normes s’ho hauria de
pensar. No està gens clar que es pugui
fer de la manera que proposen la Llei
Paraigües i la Llei Òmnibus.

Com afecta a la Llei d’indústria?
L’adaptació a España ja la coneixen (les
Lleis 17 i les 2005): principis de llibertat d’instal·lació i declaració responsa-

ble i les modificacions conseqüents que
hi ha del Reglament de Seguretat Industrial i del Reial Decret 560 que modifica
un conjunt de normes, part de les quals
són dels treballs previs.
El principi general de la Directiva no
és la comunicació. El principi general
és res —un fet complicat de veure des
de la nostra tradició jurídica. El principi
general és que jo obro sense necessitar
absolutament res; és a dir la llibertat
d’establiment.
Fins i tot hem de justificar la declaració
responsable amb raons d’ordre públic:
seguretat-salut pública, seguretat-salut
en el treball, protecció del medi ambient… que són conceptes jurídics prou
amplis com per encaixar-hi moltes coses, però s’han de justificar perquè, si
no, fins i tot el règim de comunicació
és il·legal.
Això ho criticava la normativa d’Aragó;
hi ha comunitats autònomes que entenen el règim de comunicació com el
règim de comunicació amb documentació, és a dir, “jo comunico que estic a punt de començar una activitat i
m’exigeixen que porti el projecte tècnic,
que porti certificació d’un organisme de
control, etc.” Això no és la comunicació.
La comunicació és un full que diu que
començo i que compleixo la normativa.
La meva obligació quan obro és guardar en un calaix la documentació que
em demana la normativa, un document
que contempli tots aquests aspectes de
seguretat i on hi posi que ha estat validat per un organisme de control o per
un professional tècnic, etc.; i mostrar-lo
quan algú me’l reclami. Res més.
Sembla clar que a Alemanya, segur
que si se’ls demana aquest full, obriran el calaix i l’hi tindran. Aquí ja ho
veurem. Tot és una qüestió de cultures
jurídiques: a part de què hem de canviar l’Administració. Tots els tècnics
que té l’Administració, que estan pre-
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parats per el moment inicial, s’han de
posar en un moment posterior i avaluar
posteriorment el funcionament de les
instal·lacions...
L’Agència Tributaria funciona així. A mi
ningú em diu si ho faig bé, sóc jo mateix
qui m’he d’assessorar, presentar el que
calgui i ningú em dirà res fins que alguna cosa no hagi fet bé. I tot això es deu a
què el gran pes de l’Agència Tributària,
el pes humà d’aquesta agència, els treballadors, no estan al principi sinó al final, i són els que, a través de creuament
de dades i d’un sistema informàtic molt
bo, van fent inspeccions que s’aproven
en plans d’inspecció. Però jo encara no
hi veig res de tot això en l’Administració
general. On són els plans d’inspecció industrial? Hem de canviar una mica la
idea que tenim del Dret administratiu.
Pel que fa als Reglaments de Seguretat,
l’article 12 de la Llei d’Indústria diu:
1. Els Reglaments de Seguretat establiran:
a) Les instal·lacions, activitats, equips
o productes subjectes als mateixos.
b) Les condicions tècniques o requisits
de seguretat que segons el seu objecte han de reunir les instal·lacions, els
equips, els processos, els productes industrials i la seva utilització, així com
els procediments tècnics d’avaluació de
la seva conformitat amb les referides
condicions o requisits.
c) Les mesures que els titulars han
d’adoptar per a la prevenció, limitació i cobertura dels riscos derivats de
l’activitat de les instal·lacions o de la
utilització dels productes; incloent, si
s’escau, estudis d’impacte ambiental.
d) Les condicions d’equipament, capacitat tècnica i, si s’escau, el règim de
comunicació o declaració responsable
sobre el compliment de les condicions
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exigides a les persones o empreses que
intervinguin en el projecte, direcció
d’obra, execució, muntatge, conservació i manteniment d’instal·lacions i
productes industrials.
e) Quan hi hagi un risc directe i concret per a la salut o per a la seguretat
del destinatari o d’un tercer, l’exigència
de subscriure assegurances de responsabilitat civil professional per part de les
persones o empreses que intervinguin
en el projecte, direcció d’obra, execució,
muntatge, conservació i manteniment
d’instal·lacions i productes industrials.
La garantia exigida haurà de ser proporcionada a la naturalesa i abast del
risc cobert.
2. Les instal·lacions, equips i productes
industrials han d’estar construïts o fabricats d’acord amb el que prevegi la
corresponent reglamentació, que podrà
establir l’obligació de comprovar el seu
funcionament i estat de conservació o
manteniment mitjançant inspeccions
periòdiques.
3. Els reglaments de seguretat podran
condicionar el funcionament de determinades instal·lacions i la utilització
de determinats productes que s’acrediti
el compliment de les normes reglamentàries, en els termes que aquestes estableixin.
4. Els reglaments de seguretat podran
disposar, com a requisit de la fabricació d’un producte o de la seva comercialització, la prèvia homologació del
seu prototip, així com les excepcions de
caràcter temporal a aquest requisit.
5. Els reglaments de seguretat industrial
d’àmbit estatal els aprova el Govern de
la Nació, sense perjudici que les comunitats autònomes, amb competència legislativa sobre indústria, puguin introduir
requisits addicionals sobre les mateixes
matèries quan es tracti d’instal·lacions
radicades al seu territori ».
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Pel que fa a la validesa nacional de les
comunicacions o declaracions, es modifica l’apartat 3 de l’article 13, que queda
redactat de la manera següent:
«3. Les comunicacions o declaracions
responsables que es realitzen en una
determinada comunitat autònoma seran vàlides, sense que puguin imposarse requisits o condicions addicionals,
per a l’exercici de l’activitat en tot el
territori espanyol».
Això també és molt important perquè
nosaltres tenim un estat compost i han
estat força conflictius els diferents règims legals de diferents comunitats autònomes en l’acreditació de la inspecció
industrial.
Pel que fa als organismes de control es
modifica l’artícle 15, que queda redactat de la següent forma:
«Article 15. Organismes de Control.
1. Els organismes de control són aquelles persones naturals o jurídiques, que
tenint capacitat d’obrar, disposin dels
mitjans tècnics, materials i humans i
imparcialitat necessaris per realitzar la
seva tasca i compleixin les disposicions
tècniques que es dictin amb caràcter
estatal a fi del seu reconeixement en
l’àmbit de la Unió Europea.
“Són aquelles persones —i fixin-se
aquí— naturals”. Per tant, com a tècnics, per virtut d’aquestes modificacions, es converteixen, si ho volen, en
entitat acreditadora de l’Administració.
N’hi ha prou en ser un tècnic —una persona natural— perquè puguin fer totes
les funcions que fins ara feia una entitat
col·laboradora.
Al País Basc, segons l’Avantprojecte de
Llei del Govern Basc per transferència de la Directiva Bolkestein al País
Basc (en tràmit) “És considerin agents
col·laboradors: els organismes de con-

trol i els tècnics titulats competents i els
professionals qualificats” (modificació
de l’art. 14 de la Llei Basca d’Indústria).
Per tant, qualsevol titular tècnic competent, pot acreditar absolutament els
mateixos aspectes que qualsevol organisme de control industrial i, si un tècnic del País Basc ho pot fer, vol dir que
aquell mateix tècnic pot venir a fer-ho
aquí perquè la validesa de les autoritzacions és estatal. Senyors col·legiats, tècnics i enginyers hauran de poder-ho fer
o quedar-se mirant enlaire mentre venen els enginyers bascos i fan tota la feina..., però això seria una mica absurd.
2. La valoració tècnica del compliment
dels aspectes esmentats a l’apartat
anterior es realitzarà per una entitat
acreditadora, amb la finalitat de protegir els consumidors i treballadors, sense perjudici de la competència administrativa per comprovar el compliment
d’aquests requisits.
3. L’autorització dels organismes de
control correspon a l’Administració
competent en matèria d’indústria del
territori on els organismes iniciïn
la seva activitat o radiquin les seves
instal·lacions.
4. Les autoritzacions atorgades als organismes de control tindran validesa
per a tot l’àmbit de l’Estat i durada indefinida.
5. Els organismes de control estan obligats, com a requisit previ, a l’efectivitat
de l’autorització, a subscriure pòlisses
d’assegurança que cobreixin els riscos
de la seva responsabilitat en la quantia
que s’estableixi, sense que aquesta limiti aquesta responsabilitat.
6. La inscripció en el Registre integrat
industrial regulat en el títol IV d’aquesta
Llei dels organismes de control es realitzarà d’ofici per l’Administració competent a partir de les dades incloses en
l’autorització».
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Pel que fa a la inclusió automàtica
d’ofici en el Registre Integrat Industrial
(només comunicació) per a entitats de
certificació, laboratoris d’assaig, entitats auditores d’inspecció, laboratoris
de calibratge, verificadors mediambientals, aquest registre integrat industrial,
que no és un registre constitutiu, és només declaratiu.
Les entitats de certificació, els laboratoris d’assaig, auditores i inspecció, laboratoris de calibratge i verificadors
mediambientals… no necessiten res.
Nomes cal anar al registre industrial i
inscriure’s. Tots ells tenen en comú el
seu caràcter voluntari.
És diferent, en canvi, pels organismes
de control on es manté l’autorització
administrativa. Això genera molts
dubtes perquè, si resulta que hem tret
l’autorització administrativa per muntar determinades indústries que poden
revestir determinat risc, com és que
ara la demanem pels organismes de
control —que, en principi, és una activitat molt més innòcua que la pròpia
indústria? Doncs perquè els organismes de control —repeteixo, persones
naturals o jurídiques— són la nova Administració que tindran un paper molt
rellevant en aquest nou Dret administratiu industrial.
L’autorització és autonòmica, vàlida per
a tot el territori de l’Estat, però autonòmica.
Al començament hem parlat del principi de discriminació inversa. Doncs per
aquest principi, si aquí l’administració
competent en matèria d’indústria a Catalunya em posa problemes, me’n puc
anar a La Rioja i torno amb la certificació sota el braç i ja puc treballar a aquí.
Això és també problemàtic, perquè és el
mateix efecte de rebaixar els estàndards
que veiem a Europa el tindrem també a
nivell estatal.
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Pel que fa a la Llei d’economia sostenible 2/2011, referma el silenci administratiu positiu que ja surt a partir de
la Directiva. El capítol I. Simplificació
administrativa. Secció I. De l’ampliació
de l’àmbit del silenci positiu, article 40.
Ampliació de l’àmbit del silenci positiu
diu que:
“1. Amb la finalitat d’agilitzar
d’actuació de les Administracions Públiques, el Govern, en el termini de
tres mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, remetrà a Les Corts Generals un projecte de Llei de modificació
del sentit del silenci administratiu en
els procediments que no es considerin
coberts per raons imperioses d’interès ,
d’acord amb allò establert en l’article
43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de ls Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
2. Les Comunitats Autònomes avaluaran igualment l’existència de raons
imperioses d’interès general que justifiquen el manteniment dels efectes
desestimatoris del silenci administratiu en els procediments administratius. Regulats per normes anteriors
a la redacció de l’article 43 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, derivat de la Llei 25/200,
de 22 de desembre, de modificació de
diverses Lleis per a la seva adaptació a
la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. Aquesta avaluació es portarà a terme en el
termini d’un any des de l’ entrada en
vigor d’aquesta Llei i servirà de base
per impulsar l’adequació normativa
oportuna.”
Per tant, veiem el pas de l’autorització
prèvia al sistema clàssic de Dret Administratiu del segle XX a la declaració
responsable actual.
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I també hi ha la substitució del procediment administratiu pels plans
d’inspecció i persecució del frau. Amb
això hem de ser una mica més radicals;
de la mateixa manera que complim
espontàniament l’obligació de pagar
impostos per tal d’evitar rebre la carta d’Hisenda, si jo obro un establiment
sense complir els requisits, la reacció del
Dret, en el cas que jo no compleixi, ha
de ser el tancament immediat i la sanció
ha de ser molt més dura del que és ara
(avui per avui, les administracions locals ho tenen molt difícil per tancar un
establiment nou).

Privatització del control
Administratiu,
O, pluralització, si ho volen, del control Administratiu . Allò que abans estava en mans, monopolísticament, de
l’Administració, i que l’Administració
era el “santa santorum” i ens feia
l’autorització administrativa per poder
començar, és una cosa que quedarà una
mica més difusa.
Fixin-se el que diu la Directiva (54):
“L’autorització només és admissible en
aquells casos en què no resultaria eficaç
fer un control a posteriori, donada la
impossibilitat de comprovar a posteriori
els defectes dels serveis en qüestió i tenint en compte els riscos i perills que es
derivarien de la inexistència d’un control a priori”
En quasi cap cas és eficaç fer un control
a posteriori, perquè gairebé mai és eficaç fer un control a posteriori, perquè si
jo obro sense complir les normatives i
m’explota la nau industrial, el control a
posteriori no em servirà de res. És a dir,
que la Directiva no va tant lluny com el
legislador espanyol el qual ha aprofitat
això per fer un nou model administratiu
recuperant aquella idea de l’any 80. El
problema és que en molts casos, el control a posteriori no és eficaç, i no és pro-

posable la idea que l’assaig-error sempre doni un bon Dret; és com dir que
per saber el nivell òptim de seguretat
aèria, liberalitzarem el sector totalment
i anirem fent una estadística a veure
quants avions cauen i així, passats uns
anys sabrem quin és el nivell òptim de
seguretat aèria. Doncs el “considerando” de la Directiva diu això, el legislador espanyol diu això.
El problema de Catalunya és que fa la
transposició de la Directiva abans que
l’Estat Espanol –el legislador català és
extremadament diligent— i fa un transposició que jo crec que és correcta amb
la Directiva però que queda qüestionada per il·legalitat sobrevinguda, perquè
el legislador espanyol fa una cosa totalment diferent i la Llei 12/2001 de seguretat industrial, en molts aspectes, no
és compatible amb la legislació estatal.
Una altra cosa és que desprès avaluem
que potser és millor la Llei catalana que
la espanyola, però les coses són com
són. Una llei no és constitucional o inconstitucional perquè creguem que és
millor o pitjor, sinó perquè s’adapta al
marc normatiu estatal.
Llei Òmnibus catalana. Avantprojecte
de Llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció econòmica. Versió Juny 2011
Efectivament, com deia el degà Vallvé,
es discutirà en vàries parts, però, tot i
discutir-se en vàries parts, és molt complex:
- Modifica o deroga fins a 90 lleis catalanes, entre elles, la Llei 12/2008,
de 31 de juliol de Seguretat industrial
(modificacions) i la Llei 9 / 2009, de
30 de juny, de política industrial
- Desaparició de l’Agència Catalana
de Seguretat Industrial i de l’Agència
de Suport a l’Empresa catalana.
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- Reaparició de la concessió administrativa
(prestació
subsidiària
per manca d’iniciativa privada).
En els casos que no cobreixi les necessitats d’inspecció del mercat,
l’Administració podrà fer prestació
subsidiària a través de l’iniciativa
privada, Jo crec que això s’hauria de
corregir de la manera més immediata
possible perquè, un mercat públic i
un mercat privat és altament problemàtic com ja hem explicat en altres
casos.
- Supressió del nombre
d’organismes de control

que estableixi l’Agència Catalana de
Seguretat Industrial.
Tenir serveis d’informació i tramitació telemàtica per facilitar l’intercanvi
d’informació amb els usuaris.
- Utilitzar els sistemes d’informació
de l’Agència Catalana de Seguretat
Industrial i, si escau, tenir sistemes
d’informació compatibles amb els de
l’Agència, que permetin l’intercanvi
d’informació i que s’adeqüin a les característiques que estableixi l’Agència.

màxim

- Eliminació de l’extinció per incompliment dels compromisos derivats de
les adjudicacions de concursos.

Requisits (art. 30)
- Adequar-se a un desenvolupament
territorial mínim per comarques.
- No formar part d’un grup d’empreses,
d’acord amb la definició de l’article 4
de la Llei de l’Estat 24/1988, de 28 de
juliol, del mercat de valors, amb cap
altre organisme de control autoritzat
per actuar a Catalunya.

- Tenir un nombre mínim de personal amb la competència professional
pertinent per a cada un dels àmbits
corresponents als dels reglaments tècnics de seguretat industrial.
- Assegurar la formació contínua del
seu personal per mantenir i actualitzar la competència professional a què
fa referència la lletra h.
- Complir el règim d’incompatibilitats,
per tal de garantir els criteris
d’independència, imparcialitat i integritat en llurs actuacions.
Acreditar la solvència financera necessària.

- Actuar en un mínim obligatori
d’àmbits, corresponents als dels reglaments tècnics de seguretat industrial.

Tenir una pòlissa de responsabilitat
civil en la quantia que es determini.

- Tenir una acreditació de la seva
competència tècnica, una certificació del seu sistema d’assegurament
de la qualitat (tant de les funcions
de l’organisme de control, establertes per l’article 29, com del servei
als clients) i una certificació del seu
sistema de gestió ambiental que cobreixin el conjunt de les activitats per
les quals estan autoritzats.

Funcions dels organismes de control
(art. 29)

- Adequar-se a la imatge corporativa
d’identificació del servei d’inspecció
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- Disposar d’una fiança en la quantia
que es determini per fer front a les
possibles responsabilitats derivades
en cas d’extinció de l’autorització.

- Rebre, si escau, la documentació
establerta per la normativa aplicable per posar en funcionament les
instal·lacions noves, o les modificacions d’instal·lacions ja existents, i
també emetre el document que habili-
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ta els titulars d’aquestes instal·lacions
a posar-les en funcionament, d’acord
amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’Agència Catalana de
Seguretat Industrial.
- Revisar la documentació relativa a
les instal·lacions noves, o les modificacions d’instal·lacions ja existents, així
com realitzar la inspecció d’aquestes
instal·lacions en els casos que correspongui, d’acord amb les instruccions
i els protocols aprovats per l’Agència
Catalana de Seguretat Industrial.
- Realitzar, a sol·licitud dels titulars,
les inspeccions obligatòries que requereixen els reglaments tècnics de
seguretat industrial i la resta de normes aplicables.
- Tramitar, a sol·licitud dels titulars, la
inscripció obligatòria i l’anotació del
resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions
i els aparells industrials en els registres establerts pels reglaments tècnics
de seguretat industrial aplicable.
- Ordenar d’interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a
mesura cautelar, en el cas que aquest
comporti un perill imminent. Aquesta
mesura s’ha de comunicar immediatament a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, la qual pot suspendre
o modificar la dita interrupció per
causes justificades.
- Controlar les activitats dels tècnics
competents autors dels projectes i
els directors de l’execució dels projectes, així com la dels professionals
i les empreses que intervenen en la
instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions i de
productes industrials, d’acord amb
les instruccions i els protocols de
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

- Les funcions que els assigni la legislació aplicable i les que els encomani
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, d’acord amb la seva naturalesa.
Fixin-se que aquí, i és molt interessant,
desapareix la penúltima: “Controlar les
activitats dels tècnics”. Els tècnics ja són
prou grans i per alguna cosa són tècnics
(titulats superiors) i per alguna cosa estan col·legiats i no cal que els controli un
organisme de control. Doncs entre això
i que els mateixos tècnics poder ser organismes de control, desapareix aquesta
funció dels organismes de control que
era controlar les activitats dels tècnics.

DF 5ª (Disposició fiscal)
Adaptació del desplegament reglamentari de la Llei 12/2008, de 31 de juliol,
de seguretat industrial
El Govern de la Generalitat ha de dictar,
en el termini d’un any des de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, les disposicions
reglamentàries necessàries per adaptar
el desplegament reglamentari de la Llei
12/2008, de 31 de juliol, a les modificacions que s’hi incorporen mitjançant
aquesta Llei.
Aquesta disposició davant projecte de
Llei Òmnibus, mana fer un desplegament
reglamentari nou de la Llei d’Indústria
perquè el que hi ha no ens servirà.

Conclusions
Com a conclusions podem fer les següents afirmacions:
- Debilitat competencial de la DSMI.
Possible excés de la competència UE
- Implementació irregular. 12 recursos
d’incompliment
- Innecessarietat de la llei Paraigües
(17/2009). Codificació de la jurisprudència TJUE.
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-Molt irregular ritme d’adaptació
-Transformació de la intervenció administrativa en el sector
- Il·legalitat sobrevinguda de la Llei catalana 12/2008

MODERADOR
Jordi Guasch, Comissió d’Acció
professional del COIEIC

- Noves possibilitats per a tècnics i titulats

La següent ponència és a càrrec de la
Sra. Esther Morancho, enginyera industrial i responsable tècnica de l'Oficina
d'Activitats i Urbanisme de la Diputació
de Barcelona.

Moltes gràcies.

Sra. Morancho, té la paraula.

EL PAPER DELS MUNICIPIS
Esther Morancho, responsable de l’Oﬁcina d’Activitats i Turisme. Diputació de
Barcelona

En primer lloc voldria agrair a l’IDES,
al CETIB i al CEIC la seva invitació per
a participar en el XIV Fòrum de la Seguretat.
Vull posar sobre la taula el difícil paper
dels municipis en la intervenció de les
activitats al que ens han abocat tot el
conjunt de normativa concurrent que
s’aplica sobre aquestes. A nivell de la
Generalitat aquesta nova normativa pot
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resoldre la tasca que des de cada Departament cal fer per gestionar o autoritzar, però a nivell municipal ha provocat un cert “caos” per utilitzar aquesta
paraula que surt en el títol del Fòrum
d’aquest any.
La tasca dels municipis no és fàcil
perquè han de coordinar procediments de les diferents normatives, han
d’informar al titular de forma veraç i
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senzilla de tota la documentació i autoritzacions que necessita, han de vetllar perquè les activitats s’implanten
i funcionin correctament al llarg del
temps, i tot això ho han de fer, en general, amb una manca important de
recursos tècnics i econòmics. A tot això
cal afegir que la normativa està en
“permanent modificació” com ja sabeu
l’anomenada llei Òmnibus vol modificar un munt de lleis entre d’altres la
PCAA, la Llei d’espectacles públics i activitats recreatives, etc.
Es vol plantejar un seguit de qüestions
per veure si en les taules rodones es
pot donar resposta o clarificar algunes d’elles i també proposaré un seguit
d’eines que estem impulsant des de la
Diputació de Barcelona per poder donar
suport a la intervenció que els municipis han de fer sobre les activitats.
S’avaluarà la necessitat d’ordenances,
la multiplicitat de classificacions de les
activitats, la diversa documentació que
han de presentar els titulars segons el
tipus d’activitat i els diversos procediments de tramitació al que estan subjectes.

una única classificació de les activitats i
una única intervenció administrativa. El
context actual és radicalment diferent i
pivota bàsicament sobre tres lleis:
• PCAA. Llei ambiental que regula
la intervenció ambiental sobre les
activitats.
• Llei incendis que regula la intervenció sobre establiments, activitats d’infraestructures i edificis
• Llei d’espectacles públics i activitats recreatives que regula la intervenció sobre aquests.
Per tant, ara ja no existeix un únic procediment en el que es pugui encabir tots
els controls que, d’acord amb la normativa s’han de fer, però en canvi en moltes d’aquestes lleis s’exigeix als municipis que:
- Els titulars facin una única
sol·licitud per instar diverses intervencions administratives concurrents en l’activitat
- Es doni informació sobre l’estat
de la tramitació i de les seves
sol·licituds
- Hi hagi simultaneïtat de tràmits
administratius

En principi, els municipis estan d’acord
amb el règim de comunicació. Es important que les activitats es puguin implantar sense traves administratives, però
tots els sectors implicats (empreses, tècnics, administració, etc) han de “jugar”
el seu paper correctament i per això han
de tenir clares les “regles del joc”.

Cada llei regula la seva matèria però
deixa una part per ser regulada per ordenança. Això introdueix variabilitat en
el sistema perquè cada municipi pot optar, des de la seva autonomia municipal,
a una fórmula o altra.

Amb la LIIAA es va aconseguir una certa integració, de manera que hi havia

Tot seguit es fa referència a la normativa que aplica sobre les activitats.
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PRINCIPAL NORMATIVA D’APLICACIÓ A LES ACTIVITATS:
Normativa

Publicació
DOGC/BOPB

Entrada
vigor

11/12/2009

11/08/2010

Pendent

Pendent

10/03/2010

10/05/2010

Pendent

Pendent

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

13/07/2009

12/08/2009

Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

07/09/2010

08/09/2010

28/12/2009

29/12/2009

Pendent

Pendent

30/10/2009

31/10/2009

Pendent

Pendent

Pendent

Pendent

Prevenció Ambiental Activitats
Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats
Reglament
Incendis
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis
Reglament
Activitats recreatives

Comerç
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials
Reglament
Salut
Llei 18/2009, de 22 octubre, de salut pública
Reglament
Normativa horitzontal
Ordenança tipus activitats Diputació Barcelona
Reglament d’obres, activitats i serveis
Normativa urbanística i d’Obres com: D. L. 1/2010, 3 d’agost TRLU, D305/2006, de 18 de juliol, RLU, Ordenances

Pendent

Pendent

5/08/2010

6/08/2010

Font: Diputació de Barcelona. OAU
Tota aquest normativa s’aplica directament sobre les activitats i introdueix
classificacions i intervencions directes sobre cada tipologia d’activitat.
Sobre algunes activitats impacten
tres d’aquestes Lleis. Per exemple: a
una superfície comercial li impacta la
PCCA, el Decret Llei de Comerç, la Llei
d’incendis, etc.

ALTRES NORMATIVES D’APLICACIÓ A
LES ACTIVIATS
Obres: DL1 /2010 TRLU
Salut: Llei 18/2009, de salut pública
Seguretat industrial: Llei 12/2008, de
seguretat industrial
Incendis: CTE, RSCIEI
Plans d’Autoprotecció: 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.
Normativa sectorial: Sòl, atmosfera, soroll i vibracions, lumínica, aigua, residus, radiacions, activitats energètiques,
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mineres, ramaderes, accidents greus,
incendis forestals
Per tant, quan un titular vol obrir una
activitat el primer que ha de fer és classificar-la. Per classificar les activitats
aquestes s’han dividit en 4 grups:
• Activitats subjectes a normativa ambiental, que al mateix temps
s’han dividit en:
- Activitats energètiques o mineres.
- Activitats industrials.
- Activitats de gestió de residus.
- Activitats agroindustrials i ramaderes.
- Altres activitats, en les quals s’hi
inclouen les activitats comercials,
de serveis i altres.
• Activitats subjectes normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives.
• Activitats regulades sectorialment:
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centres de culte, habitatges d’ús turístic, etc.
• Activitats innòcues.

En paral·lel, s’ha de mirar si l’activitat
està subjecta a la Llei d’Incendis o al
Decret d’Autoprotecció. I per suposat
he de complir amb tots els requeriments

CLASSIFICACIÓ D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
CATÀLEG (1 / 2)

RÈGIM INTERVENCIÓ (1) Referit a activitats amb establiment
ESPECTACLES PÚBLICS

Esp. Cinematogràfic

Comunicació

Esp. Teatral
Esp. d'audició
Esp. Musical

aforament<=150: Comunicació
aforament>150: Llicència

Manifestació festiva
Esp. de circ (permanent)
Altres espectacles
ACTIVITATS RECREATIVES

Bar musical
Restaurant musical
Discoteca
Sala de ball
Sala de festes amb espectacle

aforament<=150: Comunicació
aforament>150: Llicència

Sala de concert
Discoteca de joventut
Karaoke
Sala de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut
Cafè teatre i cafè concert
CATÀLEG (2 / 2)

RÈGIM INTERVENCIÓ (1) Referit a activitats amb establiment
ACTIVITATS RECREATIVES

Establiment de règim especial
Establiment públic amb reservats annexos

habitants municipi<=50.000: Autorització
habitants municipi>50.000: Llicència
Llicència

Establiment públic amb reservats annexos que ofereix actuacions i espectacles eròtics
REGULACIÓ SUPLETÒRIA ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
Restaurant
Bar
Restaurant bar

aforament<=150 i NO espai exterior:Comunicació
aforament>150 o espai exterior: Llicència

Saló de banquets
Activitat de joc i apostes
Activitat esportiva amb pú
públic

Llicència

Espectacle amb ús d'animals

Veure: Annex IV PCAA per aforaments <= 150: Llicè
Llicència ambiental
Veure: Codi 12.59 o Annex IV PCAA (Tipus Activitats sense espectacles
Gimnàs):
espectacles esportiu (ex. Gimnà
Llicè
Comunicació segons aforament i Sup.
Llicència o Comunicació

Font: Diputació de Barcelona. OAU
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de la normativa sectorial que em sigui
d’aplicació.
Un cop s’hagi classificat haurà de determinar segons un seguit de paràmetres
que varien per cada normativa a quina
intervenció o intervencions concurrents
està subjecta (autorització ambiental, intervenció d’incendis municipal,
...) o (llicència recreatives, intervenció
d’incendis Generalitat, ...) o (comunicació ambiental, llicència eq. Comercials,
intervenció d’incendis municipal, etc.)
Dins de cada normativa per tant hi
ha diversos annexes de classificació,
segons paràmetres, diversos règims
d’intervenció i relacions amb altres procediments. Per resumir cada llei:

PREVENCIÓ
ACTIVITATS

AMBIENTAL

DE

LES

• Normativa: Llei 20/2009 (PCAA)
• Règims d’intervenció administrativa:
Autorització ambiental, Llicència ambiental, Règim comunicació
• Relació amb altres procediments:
- Incendis
- Comercials
- Recreatives
- Salut
- Obres
Actualment existeixen els annexos: I.1,
I.2, I.3, II, III i IV
Amb la modificació de la Llei Òmnibus
els annexos que es plantegen són: I.1,
I.2.a, I.2.b, I.3, II, III i IV.
Aquesta modificació ha subdividit
l’annex I.2 (amb aquelles activitats que
requereixen EIA, i les que estan subjectes
a consulta prèvia). Per altra banda, bàsicament activitats ramaderes i de gestió
de residus han passat de l’annex II al III.
Alguns d’aquets canvis afectaran directament a la gestió dels municipis.
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La classificació de la PCAA és tancada,
no hi ha com hi havia en la LIIAA codis
“calaix de sastre”.
Com a temes que poden generar dubtes ens fixarem en l’annex IV (Activitats
que no estan subjectes a llicència de recreatives i que resten subjectes a llicència ambiental) i amb el codi 12.59 (Activitats d’espectacles públics i activitats
recreatives no incloses en la legislació
específica que regula aquesta matèria,
en els termes que s’estableixi per reglament.).

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS
RECREATIVES
• Normativa: Llei 11/2009 i Decret
112/2010, Ordenances
• Annex: Catàleg espectacles públics,
activitats recreatives: Annex I Decret
112/2010 (CATÀLEG TANCAT)
• Règims d’intervenció administrativa:
Autorització, Llicència, Règim comunicació
• Relació amb altres procediments:
- Incendis
- Ambiental
- Salut
- Obres
El catàleg és tancat. En principi no hi
entren més activitats que les que existeixen, però no fa gaire varem fer un
curs amb tècnics municipals i ens hem
adonat que aquest aspecte no està gens
clar i es volen encabir en aquesta llei
més activitats de les que hi consten.
Els elements remarcats, són els que tenen una disfunció amb l’annex IV de la
PCCA, que caldria corregir per no portar a interpretacions diverses.
La última classificació que tindrem en
compte, és la de les innòcues. Son aquelles que no hem aconseguit encabir en
cap altra classificació ni normativa.
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ACTIVITATS INNÒCUES
Activitats no incloses en Llei 20/2009
(PCAA), en Llei 11/2009 i Decret
112/2010 (Espectacles públics i Activitats Recreatives), ni en Llei 16/2009, ni
en el Decret 164/2010.
Per exemple, abasten des d’un comerç
de menys de 400 m2 a una nau de
25.000 m2. Hi ha una variabilitat molt
gran d’activitats.
En principi aquestes activitats només es
poden subjectar al règim de comunicació o de declaració responsable, en cap
cas al règim de llicencia.

PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA
D’INCENDIS
• Normativa: Llei 3/2010
• Annex: Annex 1, 2 (Intervenció Generalitat),
• Règims d’intervenció administrativa:
Intervenció Generalitat, Intervenció
municipal
• Relació amb altres procediments:
- Ambiental
- Recreatives
- Innòcues
- Obres
La resta d’activitats que no estan en
els annexos són d’intervenció municipal. Amb el temps han anat sortint ordenances que estan intentant regular
quina intervenció municipal s’ha de
fer, perquè aquesta llei no ho diu. Parla d’intervenció municipal però no especifica com s’ha de fer. El sistema incorpora variabilitat i els titulars a l’hora
d’obrir una activitat, es trobaran que en
un municipi hauran de fer una cosa i en
un altra, una altra.
Diputació de Barcelona, conjuntament amb la Federació de Municipis,
han fet una proposta d’un annex 3 on
s’intentava fixar en quines activitats calia fer una certa intervenció municipal

Font. Diputació de Barcelona. OAU
d’incendis, i en quines amb la declaració responsable del titular és suficient.
Jo crec que la intervenció municipal
s’hauria de dividir en dos: les activitats
de més risc d’incendi, que hi hagi la intervenció d’un tècnic municipal o EAC i
a la resta una comunicació del titular i
prou.

PLANS AUTOPROTECCIÓ
• Normativa: Llei 4/1997, de protecció
civil de Catalunya i Decret 82/2010,catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es
fixa contingut d’aquestes mesures
• Annex: Annex I (A, B i C)
– Annex I.A, B Protecció civil Catalunya
– Annex I.C Protecció civil Local
• Règims d’intervenció administrativa:
Protecció Civil Catalunya (art. 15) ,Protecció Civil Local (art. 16) (Al·legacions
Annex I.A, B dins terme municipal
+Tramitació PAU Annex I.C)
• Documentació a presentar pels titulars:
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– Annex II.1 (Protecció Civil Catalunya)
– Annex II.2 (Protecció Civil Local).
Noves activitats comunicació Afectació PAU (3 mesos inici). Tramitació
PAU (6 mesos inici). Informe municipal (3 mesos, silenci positiu). Homologació. Revisions (4 anys). Cessament (3 mesos tancament)
– Tramitació a través de Registre electrònic PAUs
• Entrada en vigor
– Noves activitats
• Annex I.A, B (8-1-2011)
• Annex I.C (8-1-2011 o 8-7-2011)
– Existents amb PAU homologat (4
anys anterior homologació)
– Existents sense PAU homologat (807-211)
• Relació amb altres procediments:
- Ambiental
- Recreatives
- Innòcues

EINES DE GESTIÓ MUNICIPAL QUE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA POSA A
DISPOSICIÓ DELS MUNICIPS
Per tal de donar suport als municipis en
aquesta matèria la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels municipis un seguit d’eines de gestió municipal.
• Ordenances tipus: Classificació de
les activitats versus règim d’intervenció
administrativa. Coordinació de procediments.
• Models instàncies i informació als titulars: Documentació a presentar pels
titulars.
• GIA. Gestió d’Informació d’Activitats
– Registre d’activitats. Base de Dades.
Representació territorial activitats.
– Gestió d’expedients. Tramitador
– Gestió controls i revisions
• Plans d’inspecció i verificació activitats
– Control a posteriori.
– Verificació in situ
S’ofereix als municipis ordenances tipus
que regulen tots els tipus d’activitats de
competència municipal i coordinen els
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procediments, de manera que, el titular,
mirant l’ordenança tipus sàpiga que ha de
fer per obrir una activitat concreta, quin
tipus de documentació ha de presentar i
quina intervenció li és d’aplicació.
Models d’instàncies i informació. S’han
elaborat un seguit d’instàncies i de fitxes de tràmits que hem posat a disposició dels municipis per tal de que les
puguin personalitzar, http://www.diba.
es/web/hua/models. Hi consta:
- La fitxa descriptiva tràmit que posa
a l’abast dels municipis la informació
necessària per donar als titulars i/o
penjar a la web municipal sobre la informació del tràmit corresponent.
- Model d’instància amb documentació a presentar i Declaracions Responsables que ha d’incloure en cada cas.
- Qüestionari de l’activitat que ha de
permetre determinar si l’activitat està
ben classificada, totes les intervencions que hi són concurrents (salut,
comerç, incendis,) i obtenir dades
ambientals de l’activitat que ens permetin determinar quins poden ser els
seus impactes ambientals principals
(sorolls, residus, etc.)
Es proposa presentació en suport digital d’una còpia de la documentació
presentada, per tal d’avançar en la tramitació electrònica dels procediments,
i disposar d’expedients digitals.
Es cedeix una eina de gestió GIA (Gestió
d’Informació d’Activitats).
El Gestor d’Informació d’Activitats
(GIA) és un aplicatiu informàtic gratuït,
amb tecnologia web i centralitzat, que
permet la gestió de la informació de les
activitats amb intervenció administrativa i la tramitació dels diversos procediments administratius sobre aquestes.
Les funcionalitats principals són:
•Manteniment del cens d’activitats. Registre
•Suport a la tramitació dels diversos
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procediments administratius d’activitats
•Seguiment i controls sobre les activitats
•Representació de les activitats en el
territori
Per més informació http://www.diba.
es/web/hua/activitats/gia.
A data del Fòrum més de 65 municipis disposen de l’aplicació, amb més de
30.000 activitats introduïdes i pretenem
que a l’acabar l’any, uns 100 municipis
ja en disposin.
S’està treballant per fer plans d’inspecció
i verificació de les activitats. Com que
al regim d’intervenció al que es tendeix
és la comunicació, i no hi ha cap intervenció municipal prèvia, es considera
oportú, perquè el sistema funcioni, que
hi ha un sistema d’inspecció posterior,
igual que passa amb Industria o amb hisenda, etc.

CONCLUSIONS. REPTES DELS
MUNICIPIS
En el marc actual hi ha:
• Increment de les activitats amb intervenció municipal, aquestes es redistribueixen en annex II, III de la PCAA,
Innòcues, Espectacles i Activitats Recreatives.
• La intervenció principal és Comunicació prèvia. Responsabilitat dels titulars
i dels tècnics projectistes pel que fa al:
- Compliment de la normativa
- A disposar de totes les certificacions
i documentació requerida
• No s’ha de posar fre a la implantació
d’activitats.
• Necessitat de fer controls a posteriori
de les activitats, això pot provocar incidència en la organització municipal reforçant els serveis de Control i inspecció
de les activitats. En molts casos els municipis tenen manca de recursos tècnics

i econòmics per dur a terme aquestes
funcions.
• Necessitat de major coordinació dels
serveis municipals d’Obres, Activitats,
Comerç, Salut, etc.
• Necessitat de gestió d’informació
d’activitats, necessitat de disposar de
programes de gestió. Tramitació telemàtica. Base de dades ambiental. Registres d’activitats.
• Necessitat de finestreta única per centralitzar informació, i per dur a terme
una tramitació coordinada.
Gràcies per la vostra atenció.

PRECS I PREGUNTES
Joan Pedreny,
director de Bombers de Barcelona
Jo li demanaria al Carlos Padrós que em
fes cinc cèntims de quina interpretació
en fa la Directiva de les activitats o de
l’autorització d’activitats de riscos majors, que estan afectades per normatives
Seveso, etc. Si se’n fa, d’alguna manera,
una lectura a nivell de comunicació o
si la Directiva pretén mantenir la línia
d’autorització actual d’un control molt
de prop, controls periòdics, etc.

Carlos Padrós
Jo crec que els accidents majors queden
força a part d’aquest discurs, el que passa és que potser podríem aprofundir-hi
més, si, però, per la mateixa lògica en
el sistema. I pel que jo sé, la Comissió
Europea està espantada de tot el que
ha passat amb la Directiva de Serveis,
perquè la idea és fer un reconeixement
mutu dels serveis que ja estan autoritzats a altres llocs. Si se’n recorden, la
Directiva de Serveis és la Directiva Bolkestein que ha agafat una interpreta-
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ció completament diferent i, fins a cert
punt, insospitada.

d’autorització encobert o per estalviarse haver de fer un pla d’inspecció.

Fixin-se que jo també els he posat els
recursos d’incompliment i hi ha tres
països que tenen en l’actualitat recursos
d’incompliment: Alemanya, França i el
Regne Unit.

Llavors, entre que els països grans no
estan per la tasca d’aplicar-lo i entre
que els països que, per dir-ho d’alguna
manera, hem abraçat la Directiva amb
aquesta gran il·lusió i que seguirem fent
el mateix, jo crec que la repercussió en
els temes de grans accidents, de Seveso,
serà molt petita, però vaja, que si volen
podríem parlar amb l’organització per
a fer un dia una jornada sobre Seveso,
que és prou interessant, però per la filosofia, jo crec que és molt fàcil justificar
una raó imperiosa d’interès general.

Tampoc s’ha de ser gaire visionari per
pensar que aquesta Directiva, com no
l’apliquin aquests tres països quedarà
en lletra morta, i aquí farem una cosa
que sabem fer molt bé, que és tenir unes
lleis, unes grans lleis magnífiques i continuar fent el de sempre. És a dir, jo ho
veig en el teme de la comunicació. Sí,
farem comunicació, però a part de la comunicació, vostè m’aportarà tota aquesta documentació. Doncs no, la comunicació és que jo comunico i jo obtinc,
perquè vostè què en vol fer d’aquesta
documentació?, examinar-la?. Escolti, si la examina ja no és una comunicació. Vostè està fent un procediment

30

Jordi Guasch
Esther, jo voldria fer-te una pregunta
que ens té preocupats als professionals. La Llei 3/98, i concretament els
annexos 2 i 1, va preveure que els procediments de transposició de la nova
llicència sobre assumptes ambientals;
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la 7/2007 deia que les activitats que
tenien llicència podien no fer aquesta
adequació. Tot plegat va provocar que
molta gent que l’havia fet quedés una
mica defraudada ja que era un greuge comparatiu respecte els que no
l’havien fet. Ens pots dir alguna cosa
sobre aquest assumpte?

Esther Morancho

Jordi Guasch
És cert, i jo ho he viscut a nivell professional; hi ha hagut ajuntaments diligents que han tingut una resposta d’un
90% perquè han requerit a les empreses a fer-ho. Els que no ho han fet han
tingut una resposta d’un 20%. Això és
una realitat però que només volia comentar-te.

La Llei 4/2004, Decret 50/2005
d’adequació, representa que no han
estats derogats però jo ho veig difícil
d’aplicar, encara que la Generalitat segueix dient que és aplicable. En canvi
el tema dels controls periòdics va sortir en una Llei d’acompanyament als
pressupostos del 2007 que sí que és
vigent per a les activitats de l’annex 2.
O sigui que les activitats de l’annex 2
amb llicència prèvia a la LIIAA es poden introduir al sistema mitjançant un
control periòdic, però això vol dir que
ha d’anar-hi una ECA i que a més la
documentació que havien presentat en
el seu moment coincideixi amb el que
tenen, que es el que trobo improbable,
és a dir, una industria que va obtenir la
llicència abans dels anys noranta, i que
ara a l’any 2011 estigui igual, que no
hagi fet cap modificació, és una mica
improbable.

Carlos Padrós

S’ha de tenir en compte que la modificació que es planteja de la Llei
d’Incendis ho diu, perquè no queda clar
en la PCCA, que els incendis no estan
subjectes a aquest control periòdic. En
qualsevol cas, el que s’hauria de mirar
en aquest control periòdic del 2011 és
només els temes ambientals.

Després varem intentar fer una pròrroga, i al final, el que hem intentat
(que és aquesta disposició del 2007)
és que es presenti alguna cosa, que es
demostri alguna cosa i ja ens ho creurem. Fins i tot he vist casos al Jutjat
d’ajuntaments que aprofiten aquesta
declaració ambiental final in-extremis,
per qüestionar el destí urbanístic del
sòl. És a dir, anem a suposar una fàbrica que està posada en un lloc des de
l’any 60 i que no ha fet res i que ara
que em demana l’evolució d’impacte
ambiental, l’ajuntament no li dóna perquè està en un sòl que, en aquest moment no es sòl industrial.

Tenim un sistema en que cadascú ha de
ser responsable. Puc fer requeriments
com a ajuntament i, de fet, els requereixo quan cal, però és que el sistema no
tendeix a això, no tendeix a la tutela de
l’Administració, tendeix a que cadascú
sigui responsable.

El que passa amb el tema ambiental,
que pot ser que al final també ens porti a la Directiva de Serveis aquí, és que
un legislador ja té molt poca credibilitat
perquè hem amenaçat moltes vegades
que venia el llop i el llop no ha vingut
mai, i varem fer la Llei del 98, que és
una Llei revolucionaria (la LIIA), en
quant a la concepció de l’Administració
ambiental, i l’Administració va tenir
molts problemes en aplicar-la perquè el
paper ho aguanta tot, però després venien empreses i deien que no trobaven
ningú que els fes l’avaluació ambiental,
perquè en aquell moment no hi havia
prou entitats col·laboradores ambientals professionals disponibles per ferho i les empreses estaven desesperades
perquè els donaven hora per al cap de
tres anys.

31

XIV FÒRUM DE LA SEGURETAT

El que no pot ser és que no es faci res
perquè el dia que això arriba al jutjat,
que sempre arriba al jutjat, la impressió que dóna és molt dolenta, perquè la
Llei és del 98 i hi ha hagut un seguit de
pròrrogues i no s’ha fet res. Doncs, es
sanciona.

Maria José Sarrias,
Direcció General de Qualitat
ambiental de la Generalitat de
Catalunya
Respecte a aquest comentari del greuge per a les empreses que van fer els
deures i que després va sortir aquesta
Llei que simplifica procediments administratius i que passa algunes activitats de llicència ambiental al règim de
comunicació o bé a l’annex IV és cert
que es poden produir algunes situacions de greuge comparatiu.
Hem d’estar atents a com les modificacions legislatives de la Llei 20/2009
mitjançant la llei Òmnibus clarifica
i determina el règim transitori de les
activitats existents ja legalitzades en
relació al seu règim de controls

Jordi Guasch
Per moltes d’aquestes empreses, tot i
que hagin passat de l’annex 2 a l’annex
3, tinc entès que els factors mediambientals són retroactius i que s’han de
complir.

ciutadania eficient i responsable i clar,
avui en dia un règim de comunicació és
tant senzill com dir que tot funciona bé.
Si després s’inspecciona i no funciona
bé, què passarà?
És un tema complicat, però l’hem d’anar
madurant.

Mariana Pastorino
ATISAE, entitat ambiental de control
Voldria puntualitzar que quan es fa la
Llei 20/2009, aquests controls periòdics de la 17/2007 o de la 4/2004, estan inclosos a la PCCA, és a dir que si
s’està canviant el sistema i embolicant
una mica tot això, caldria posar que es
regulessin pel règim que els toqui ara,
però no s’ha de dir que continuen en vigor els controls periòdics de la 17/2007
perquè la Llei s’ha de complir. Que després hi ha problemes i és incoherent?...
Però si ho posa la Llei i ho recull expressament amb tot el canvi de sistema, el
titular ho ha de complir.
També és cert que la nova tendència és
a no requerir. Bé, doncs cal ser autorresponsables i fer-ho, amb la tendència aquesta del règim de comunicació.
Ara, la tendència ha d’anar, també, com
quan parlàvem de l’Agència Tributària,
a castigar els que compleixen; sinó no
anirem enlloc

Jordi Guasch
L’Administració ha de ser diligent, ha
d’agilitzar i ha de facilitar, per això ha
d’exigir el compliment dels reglaments
de seguretat que és el que ens preocupa a tots els que estem aquí, al Fòrum
de la Seguretat. No pot ser que una
instal·lació elèctrica no tingui proteccions, no pot ser que una instal·lació
amb risc no tingui detecció, ni pot ser
que l’emergència no existeixi.
Jo, al que li tinc pànic és al règim de comunicació que vindrà. Està fet per una
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Et respondré una cosa que em preocupa i
m’implica i en parlo, precisament perquè
els companys que són a l’Administració
local m’ho han fet veure.
Es tracta de dir-li al titular que, en
aquests moments, si no ho té resolt, té
una problemàtica molt greu amb la seva
assegurança, perquè si hi ha un problema, l’asseguradora busca el que sigui
i li donen la volta. I d’això no se n’és
conscient, fins i tot a vegades quan es
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comenta això, la gent hi veu un interès
propi i això a mi em molesta perquè,
en el fons, crec que és per acció o per
omissió.
I també hi ha un altre fet que també
és prou gros i que m’ha suposat més
d’un enfrontament a nivell públic amb
les companyies d’assegurances. Si les
companyies d’assegurances fossin tal
com ha de ser, quan van a cobrar la
prima cada any, haurien de demanar-li a
l’empresari si ho té tot en regla, perquè
la pòlissa bé posa que no podrà exercir
l’activitat si no ho té tot endreçat i en
regla. Quantes companyies demanen si
es té això, abans de cobrar? Ni una!!!.
Cobren la prima i ja està. Això no és
correcte.

Joan Ribó
Jo cridaria una mica a la reflexió. Ja no
sé si sóc dels segle XIX, però el que està
clar és que ens estan canviant les regles
del joc cada dos per tres i arriba un punt
que ni la ciutadania, ni els tècnics, ni
la pròpia Administració sabem per on
anem.
És com si ara, amb la declaració responsable, l’Administració es vulgui
treure de sobre les puces de la responsabilitat i nosaltres també paguem
impostos perquè l’Administració sigui
responsable.
I és que en altres temes, com per exemple el trànsit, posen radars, sancions i
en això s’hi està a sobre constantment
i l’Administració fa les coses com les ha
de fer, però en altres temes han confós
la llibertat amb el llibertinatge, i els que
som d’una època d’una mica enrere,
anem a demanar alguna cosa i ningú
sap què contestar.

del nou) és que algú que vulgui fer una
activitat es trobi amb que no té interlocució.
Tota la idea del Dret Administratiu es
basa en una Administració de cossos
funcionarials, gent molt ben preparada
i molts mitjans humans, i això no ha de
ser així. És a dir, algú que vol fer un establiment va a un ajuntament i, si té sort,
trobarà un tècnic, que moltes vegades
no en sap del que se li està demanant.
Jo faig tot el que he de fer, responsablement, i tinc una amenaça de sanció
i l’Administració se situa en una posició
en què exigeix, a posteriori, el control.
Això és un canvi de paradigma i com
que estem en un canvi de paradigma no
sabem exactament com fer-ho.
I una altra cosa que té similitud amb el
que s’ha dit dels límits de velocitat: els
establiments hotelers amb la Llei antitabac. Els que es van adequar el local, ara
estan defraudats perquè s’ha gastat una
quantitat per fer les adequacions i després ha canviat la Llei i no es pot fumar
en cap bar o restaurant.
Però, l’Administració és responsable?
Doncs sí que ho és. La feina que ha de
fer l’Administració és adaptar-se al nou
paradigma, perquè si l’Agència Tributaria funciona perfectament tot el demés
també ha de poder funcionar perfectament. I com ho fan aquests senyors de
l’Agencia Tributària? Doncs aquest senyors ho fan mitjançant un sistema informàtic —el més important que hi ha
hagut en temps a Espanya— creant dades i fent uns plans d’inspecció correctes. El que no podem fer és el que hem
fet aquí: desmuntar el sistema anterior
i anar cap el nou amb una sabata i una
espardenya, ja que això provocarà unes
disfuncions terribles.

Carlos Padrós
El que és molt absurd del sistema que
teníem fins ara (ara ja estem en el caos
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PRIMERA TAULA RODONA
EL DESPLEGAMENT NORMATIU
AUTONÒMIC EN SEGURETAT
MODERA
Francesc Amer, secretari i vocal del
CETIB

Bon dia. Comencem la primera taula rodona de la jornada en què tractarem el
desenvolupament normatiu autonòmic
en seguretat
La realitat actual és que el model
d’intervenció administrativa en els diferents àmbits de la seguretat, no és el
mateix, fruit de diferents normatives
amb enfocaments diferents. La dificultat d’unificar criteris és evident però,
aquesta disparitat suposa una cursa
d’obstacles per a l’empresari i el projectista. A tot això li hem de sumar el
rerefons de la Llei Òmnibus que afecta de manera tranversal la legislació en
l’àmbit de la seguretat.
Aquesta taula pretén ajudar a clarificar
en quin punt es troba el desplegament
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normatiu en l’àmbit d’incendis, medi
ambient, protecció civil i seguretat industrial, i quina és la opinió al respecte
dels projectistes i empresaris.
A principis d’aquest mes varem fer una
reunió prèvia amb els ponents presents en
aquesta taula o amb persones delegades
per ells, membres i personal del Comitè
Tècnic de l’IDES i representants de les
empreses compromeses: Pere Camprubí
d’SGS, Mariana Pastorino d’ATISAE, Rosa
Roca d’ADDIENT, Maria Teresa Capdevila
d’ECA Bureauveritas i Francesc Calomarde de TÜV Rehindland.
Aquesta taula rodona va servir per acotar els temes més interessants per a ser
tractats avui. Val a dir que va ser una
jornada intensa amb enfocaments diferents i plantejaments, sovint, oposats.
L’objectiu d’un fòrum d’aquestes característiques és, precisament, aquest: posar sobre la taula els diferents punts de
vista i les diferents opinions per a contrastar idees i convidar a la reflexió.

INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SEGURETAT

Així podem dir que aquesta reunió prèvia va obrir la porta a moltes preguntes
que podrem debatre a continuació. Algunes qüestions que es van plantejar son:

donem pas als ponents per tal que ens
facin cinc cèntims de l’estat de la qüestió pel que fa al desplegament normatiu
autonòmic en seguretat.

Actualment estem vivint un moment
complicat política, legislativa, econòmica i socialment.

Cada ponent disposarà de set minuts
perquè sinó ens allargarem massa, i a
continuació hi haurà una altra taula rodona.

Cal que l’Administració faci un esforç
per comprendre els canvis legislatius i
la importància del desplegament.
La Llei Òmnibus suposa una sacsejada
important al nostre model. Hi estem
preparats?
Què és millor, la liberalització del mercat o l’ intervencionisme? El nivell de
seguretat del nostre país és bo, tanmateix falta la cultura de la seguretat.
L’Administració ha d’intervenir i controlar les activitats perquè, de manera natural, no es fa. Tanmateix sembla que
el nou govern vol simplificar per activar
econòmicament el país
Què pesa més, la competitivitat o la
seguretat? Els empresaris han de ser
responsables en les seves empreses i
respondre’n si han actuat malament.
Per altra banda, l’entrada de lleis sense
reglament provoca un grau d’incertesa
molt gran als projectistes. Els projectistes, però, tenen tota la responsabilitat
dels seus projectes i han de veure les
EACS com uns altres ulls que asseguren
que el seu projecte és segur. De fet, molts
projectes arriben a l’Administració amb
greus deficiències.
Estan preparats els nostres tècnics?
L’acreditació de persones o el visat de
qualitat, podrien solucionar aquesta
qüestió?
I com això, un llarg etcètera.
Com veieu les qüestions són moltes i els
continguts previstos, coents. Per això

Començarà a parlar l’Oscar Martínez
de la Comissió d’Acció Professional del
COEIC

ÓSCAR MARTINEZ
COMISSIÓ D’ACCIÓ PROFESSIONAL
DEL COEIC
La veritat és que anava escoltant el Sr.
Francesc Amer i d’alguna manera he
vist que anava dient tot allò que jo tenia
pensat dir avui.
La meva sensació, i crec que la de molts
projectistes, és que portem uns dos anys
despistats per la normativa. Començant
per la Llei Òmnibus amb la supressió
del visat, l’any passat va entrar en vigor l’APACCA (20/2009) (que entra
en vigor sense reglament i continua
sense reglament), entra en vigor la Llei
d’Espectacles (aquesta si que té reglament), i entra en vigor la 3/2010 (que
també ho fa sense reglament).
Ara ja estem parlant de la Llei Òmnibus
catalana que és una llei molt transversal
que modifica l’APACCA en les disposicions finals, perquè, com tota llei, s’ha
de començar pel final mirant les transitòries, les disposicions finals, doncs
-crec que és a l’article 416- modifica
annexes, modifica activitats que passen
d’un annex a l’altre… en fi… un caos,
com diu el títol del Fòrum d’avui.
La reflexió, quina és?. Nosaltres com a
projectistes tenim una feina i tenim una
responsabilitat, però si l’Administració
no ens dóna les eines necessàries per a

35

XIV FÒRUM DE LA SEGURETAT

complir amb la nostra responsabilitat
doncs ens trobem com ens trobem ara:
despistats. Els projectistes i els companys
de l’Administració local són els que pateixen més perquè és l’Administració
com més propera al ciutadà.
Què hem de fer o què demanem els
projectistes? Doncs demanem un camí
clar, recte i sense entrebancs i, sobre tot,
que no ens canviïn el model cada dos
anys perquè sinó, ens trobem en la situació que ens trobem ara, d’incertesa,
d’inseguretat…
Abans, en Carlos Padrós deia que anem
cap a un model de declaració responsable, i la pregunta és: aquest país està
preparat per obrir una activitat amb
una declaració responsable sense que
ningú la controli? No hem d’oblidar que
no som germànics ni anglosaxons, que
som llatins i la cultura de la picaresca,
en aquest país, funciona. I és clar, si a
això li sumem la supressió del visat, la
possible supressió de la obligatorietat
d’estar col·legiat per exercir una certa
professió, podem anar al caos.
Per altra banda la Llei Òmnibus parla,
en un article, que la funció de les entitats ambientals de control serà controlar el tècnic.
A mi, fa tres mesos em va operar del genoll un metge molt competent i no ha
vingut pas cap entitat de control a vigilar el meu genoll. S’ha de tenir en compte el tècnic, i el tècnic té una funció que
s’ha de respectar, i hem de mirar-nos
les entitats ambientals de control com
entitats col·laboradores de la tasca del
tècnic però no com a controladores.
Han de col·laborar en l’establiment de
la seguretat com a col·laboració amb el
tècnic, perquè quatre ulls hi veuen més
que dos.
En Jordi Guasch, abans, demanava
que què passarà amb el tema dels controls periòdics que establia el Decret
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50/2011 a les empreses que no els van
fer (aquest seria el primer control periòdic).
Estic segur que a les que no es van
adaptar, a aquestes, no els passarà
res, perquè com que no es van adaptar no consten enlloc, en canvi les que
sí que ho van fer, l’any 2015 rebran
un requeriment de l’Ajuntament o de
l’Administració Autonòmica dient-los
que han de passar un control periòdic
i, és clar, això crea un greuge comparatiu molt important. Doncs el mateix
passa en les instal·lacions que, segons
el reglament de baixa tensió, superen
els 100 kW i per tant han de passar un
control periòdic cada 10 anys. Hi ha un
munt d’instal·lacions de comunitats,
d’establiments de pública concurrència
que han fet la seva feina d’acord amb
la instrucció 10/2005 i s’han adaptat al
seu control periòdic i ja tenen la legalització. Segons els nostres números -i
parlo de comunitats de propietaris- a
Catalunya s’hi han adaptat entre el 25
i el 30%, o sigui que hi ha un 70% de
comunitats de propietaris que no s’hi ha
adaptat.
La pregunta és: n’hi ha d’haver molts
perquè aquestes comunitats s’adaptin i
actualitzin les seves instal·lacions elèctriques a la normativa actual?
Deixo aquesta pregunta a sobre la taula.

MARIA JOSÉ SÁRRIAS,
CAP DEL SERVEI DE QUALIFICACIÓ
AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE LA QUALITAT
AMBIENTAL
Bon dia. Moltes gràcies per la invitació
d’estar en aquesta taula.
Bé nosaltres, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental, entenem el
tema de seguretat i medi ambient com
un tema molt important i que té molta
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relació entre ell, malgrat que les normatives fins ara han estat molt diferenciades, som conscients que moltes mesures
de seguretat són molt importants perquè un accident suposaria una afectació
al medi ambient.
Són dos temes lligats entre ells i necessaris de tenir-los presents en les normatives.
Bé, només vull comentar-vos els canvis principals en relació a la temàtica d’aquesta sessió que hi ha hagut a
la legislació sobre prevenció i control
ambiental de les activitats a la Llei
20/2009. Ara la prevenció d’incendis ja
no queda regulada dins la llei 20/2009
que esdevé una normativa bàsicament
ambiental. La regulació dels accidents
greus continua en l’àmbit de la Llei
20/2009. Es tracta d’una integració dels
procediments. Aquesta integració ha
funcionat molt bé, ja que la integració
amb les autoritzacions ambientals està
funcionant amb molta normalitat i el
que s’ha vingut a fer és el mateix que ja
preveuen les directives europees: integrar els procediments en aquests casos.
La Llei 20/2009 també toca alguns aspectes de seguretat industrial per a
determinades activitats que emmagatzemen substàncies perilloses amb uns
llindars superiors als que estableix la
normativa de seguretat ambiental.
Però el que ens preocupa ara és el moment actual. Quan parlem de la Llei Òmnibus i hauríem de matisar una mica, ja
que estem en fase d’avantprojecte, hi ha
hagut al·legacions, ara sortiran els tres
avantprojectes que aprovarà el Govern,
suposem que la setmana vinent, i després això anirà al Parlament. O sigui
que, evidentment, teniu tota la raó. Estem en un procés de canvi i en aquest
canvi hem d’aconseguir entre tots, per
la part que ens toca, que aquestes modificacions siguin les millors possibles
tant per protecció del medi ambient, en

el nostre cas, com pel bon funcionament
de l’Administració i de les empreses.
Estem en un procés en que encara
s’estan recollint esmenes i ara ja tenim
un text nou, que encara no heu vist però
que recull algunes de les al·legacions
que les entitats han presentat en aquest
avantprojecte.
Pel que fa al tema ambiental, el que
s’ha pretès és anar cap a la simplificació, per tant s’han tocat algunes coses, com ja s’ha comentat: disposicions
transitòries, agilitzar el tema de les declaracions d’impacte ambiental, també
s’han introduït alguns canvis quant a
les modificacions substancials, perquè
penseu que, d’activitats noves que estiguin en l’àmbit d’aplicació de la nostra
Llei 20, pel que fa a l’annex 1 i al 2 n’hi
ha poques. Sobretot, el que tenim són
canvis substancials i no-substancials a
les activitats, per tant és molt important que els procediments siguin el
màxim d’àgils possible, perquè tramitar un canvi substancial o no-substancial, comporta molts mesos i això ho
hauríem d’evitar.
Finalment,
respecte
als
canvis
d’activitats, només comentar que la
nostra intenció és que el treball a fons
sobre els annexos es faci amb la Comissió d’Avaluació i Seguiment de la pròpia
Llei. El que es fa a l’avantprojecte i a la
Llei Òmnibus és que aquesta Comissió
de Seguiment de la Llei no es faci per
via reglamentària sinó per acord de Govern.
Deixant de banda la Llei 20/2009, vull
comentar que en relació al tema de seguretat, per nosaltres, hi ha una normativa molt important i que estem molt
atents al que està passant amb ella: la
Llei de Responsabilitat Ambiental. Actualment estem pendents del desenvolupament legislatiu per part del Ministeri de Medi Ambient.
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Nosaltres com a Comunitat Autònoma
no parem de demanar a totes les reunions en què anem, simplificació en el
procediment que preveu aquesta Llei,
en quant a la fixació de la garantia obligatòria; però a hores d’ara encara no hi
ha res concloent.
Dir-vos que hi ha molts sectors d’activitat
a tot l’Estat Espanyol i a Catalunya que
estan treballant en l’elaboració de MIRATS, de models d’avaluació de riscos
ambientals sectorials, i que tot això està
aportant tot un seguit de documentació i de coneixement de quins són els
riscos ambientals de les activitats i en
aquest sentit creiem que tot això fomentarà molt la prevenció, ja que està
íntimament relacionat amb mesures de
seguretat.
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I finalment, només per assenyalar un
tema que també té a veure en la seguretat és la seguretat en relació a les
substàncies químiques, el Reglament
REACH, que també estem participant en
uns programes harmonitzats d’inspecció
que s’estan fent a nivell europeu i que
fem amb el Departament de Salut.

NÚRIA GASULLA
SOTSDIRECTORA DE PROGRAMES DE
PROTECCIÓ CIVIL DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Bon dia. Voldria agrair, també, la oportunitat que se m`ha donat de poder
explicar algunes qüestions que tenen a
veure en el que hi ha darrera d’aquest
decret, el 82/2010, que és un decret força recent i està en estat d’implantació.
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Segurament molts de vosaltres ja el coneixeu en detall, però per entendre bé
com hi estan establertes determinades
qüestions, s’ha d’entendre una mica la
perspectiva de la protecció civil, que és
el que crec que és interessant que expliqui, i si desprès disposo de més temps
explicaré el que estem fent per millorar
en tot el possible el que seria aquest
procés d’implantació.
El fet que aquest decret estableixi determinades qüestions a les empreses
parteix de la potencialitat dels accidents o de les situacions d’emergència
col·lectiva greu que poden donar-se,
sigui per riscos intrínsecs d’aquestes
instal·lacions, o sigui per la vulnerabilitat de grans concurrències o presència
de persones molt vulnerables. Això fa
molt important que hi hagi, en l’origen,
una molt bona resposta de la pròpia
instal·lació i evidentment una molt bona
coordinació amb els serveis públics.
La protecció civil estructura els Serveis
d’Autoprotecció, o sigui les organitzacions responsables de les autoproteccions en instal·lacions de gran risc,
dins del propi “Sistema de la Protecció
Civil”. En aquest sentit les instal·lacions
no són alienes a aquests sistema sinó
que cal que hi hagi una integració el
més coordinada possible, i el que pretén
concretament aquest decret és això. És
a dir, no només la tramitació d’uns documents per valorar si aquesta autoprotecció és correcta, sinó crear un sistema,
una vinculació. Es tracta de crear una
coordinació de procediments operatius
i d’informació sobre les instal·lacions
que pot ser importants per els serveis
externs; unes garanties en la qualitat en
l’execució de determinats procediments
de resposta i la detecció d’aquestes
emergències; la comunicació el més eficient i ràpida possible i la informació el
més acurada i eficient possible sobre tot
allò que està passant a la instal·lacions.
I, en alguns casos, una resposta professionalitzada amb persones molt ben

preparades en l’interior, estem parlant
d’instal·lacions que poden generar
danys importants en les persones que hi
són presents i en l’exterior per si hi ha
una propagació de les emergències, etc.
Aquesta integració nosaltres l’hem plantejada no a través del que seria el procediment de llicències (en aquest aspecte
som una mica singulars), sinó amb un
procediment propi dinàmic i de relació.
El que ens interessa és que aquest procés
tingui aquesta component de relació continuada en el temps. I tot això s’ha previst a traves d’aquesta plataforma electrònica que tot just hem posat en marxa,
que és la plataforma Hermes. Aquesta
plataforma inicialment serveix per comunicar que una instal·lació està afectada pel decret perquè té uns determinats
riscos, i proveir unes determinades informacions que poden ser importants per
tots aquells serveis públics amb algun tipus d’intervenció en l’emergència. També serveix per la tramitació dels plans,
pel seu informe tècnic i també pel que
seria el futur d’aquesta comunicació continuada: per la comunicació de simulacres, per la informació sobre com s’estan
implantant aquests plans, etc.
Nosaltres el que pretenem no és simplement fer un tràmit en el que en certa
manera s’hagués pogut integrar dintre el
tràmit de la llicencia, sinó crear aquesta
estructura de coordinació i participació
del que seria aquesta relació mútua i,
evidentment, garantir que la reacció en
cas d’emergència sigui el més eficient
possible. Tenim alguns handicaps. Tenim el handicap de la novetat de l’ús
de les tecnologies de l’administració
electrònica en la que tots ens hi hem
d’adaptar però que és una aposta de futur que hem fet. Tenim el handicap de
voler que el personal tècnic que elabora
aquests plans tingui uns coneixements
i parlem tots el mateix llenguatge del
sector de la protecció civil... Hi ha tota
una sèrie de qüestions que nosaltres
hem intentat que siguin el més ajusta-
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des i viables possibles i hem fet tot un
seguit de coses per aconseguir-ho. Així,
ja es pot accedir a aquesta plataforma
electrònica des del primer dia en que va
estar en vigor el decret, el que estava en
les nostres mans ho hem fet.
I per acabar, dir-vos que he fet un pla de
comunicació, tant pel que és el decret
com pel fa a la plataforma, hem fet unes
83 reunions. Ja hi estan acreditades
unes 290 persones tècniques. Hem fet
algunes guies per a confeccionar determinats plans d’autoprotecció per a determinats sectors –sobretot pel públic- i
tot això ja està publicat a la web que té
dedicada a aquest decret la Generalitat.

ALBERT VILANOVA
CAP DEL SERVEI DE PREVENCIÓ
DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I
SALVAMENT.
Bon dia. Gràcies a l’IDES i als col·legis
per convidar-nos a estar aquí i poder explicar una mica el desplegament de la
Llei i la feina que estem fent en l’àmbit
dels incendis.
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Jo, abans d’entrar en el tema del desplegament o de la reforma de la Llei que,
evidentment, aquest matí ja ha quedat
prou clar que està en tràmit i que encara està una mica verda per a poder
dir què passarà al final, voldria fer una
mica d’analogia respecte a la Normativa
Tècnica, perquè, en definitiva, el tema
que més planeja avui aquí és el tema
d’intervenció administrativa, que és el
canvi de paradigma i el que ens està donant més mals de cap. Però també voldria esmentar la Reglamentació Tècnica perquè és amb la que, evidentment,
tant nosaltres com molts dels que sou
aquí, ens belluguem. M’agradaria donar
un missatge optimista respecte al que
va passar fa trenta anys -alguns dels
avui presents ens vareu acompanyar en
aquest inici de la Normativa Tècnicaquan, en aquells moments, a Espanya,
no n’existia cap i que passats aquests
trenta anys, tot i a empentes i rodolons, ja tenim una normativa consolidada, encara que, de ben segur molts
de vosaltres encara hi trobareu buits i
que té interpretacions, però que hem
de reconèixer que el canvi que hem fet,
en aquest aspecte, ha estat molt gran
i en benefici de tots (del ciutadà, dels
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tècnics, dels titulars i dels propietaris,
que tenen una cultura preventiva molt
més gran de la que tenien abans) i que
a conseqüència d’alguns accidents importants i gràcies al cos de bombers de
l’Ajuntament de Barcelona que sempre
ha estat peoner en aquest aspecte (a finals dels anys 60 i principis dels 70 ja
va començar a remoure el tema de la
prevenció en els edificis), al final de tot
aquest temps podem dir que el ciutadà
se n’ha beneficiat. Tenim uns edificis
més segurs, unes activitats més segures,
tenim menys sinistres, menys incendis,
i els puc dir clarament que l’evolució és
en detriment dels nostres serveis (seria
millor que no tinguéssim feina) i és per
això que vull donar-los aquest missatge optimista respecte d’un model que ja
teníem i que va néixer de zero. Aquest
model ha estat positiu.
Voldria pensar que el canvi de paradigma que tenim ara, d’aquí a uns anys resultarà positiu i no ha de ser un canvi
que vagi en detriment de la seguretat
dels ciutadans, perquè la diferència amb
l’exemple que posava en Carlos Padrós
respecte a l’Agència Tributària (exemple que jo, a vegades també poso), en el
nostre àmbit, això no és tant senzill perquè a vegades l’error costa vides i sense
voler fer tremendisme tot això té unes
conseqüències diferents de l’error o la
sanció de l’Agència Tributària. Doncs
des d’aquest punt de vista i ja que som
aquí, des de la visió de la seguretat, jo
també he de defensar que tant el règim
d’intervenció administrativa, com la
reglamentació tècnica han de ser instruments amb la finalitat de millorar la
protecció del ciutadà sigui on sigui.
Per tant, penso que, si fem tots un esforç per a construir un edifici basat en
la confiança, d’aquí uns anys podrem
dir que de tota aquesta construcció
-tot i que el camí no serà fàcil- en tindrem un bagatge positiu i que no ens
quedem amb aquesta idea de confusió
tant gran que hi ha en aquest moments

i que és certa. Esperem que la maduresa democràtica, política i social, etc que
hem anat adquirint vagi anant a favor
d’aquest canvi, que no estem ara igual
que fa trenta o quaranta anys quan va
sortir el Reglament d’Activitats, perquè,
realment, hem canviat molt com a societat.
I entrant ja en el tema pròpiament de
la modificació de la nostra Llei, (que,
com ha quedat palès aquí, nosaltres
no varem entrar de ple en la Llei Òmnibus, en la primera fase) però que si
que s’ha plantejat una modificació que
està en tràmit d’audiència publica i
que ja veurem com acabarà amb quina part de les tres Lleis Òmnibus que
es faran- però que si que incorpora alguns canvis importants com ja ha dit
l’Esther (Morancho) des del punt de vista de la comunicació y de les activitats
de l’annex 1- doncs el principal canvi
es que l’acte de comprovació es posterior a l’obertura de l’establiment, amb
la qual cosa està en la línia d’aquesta
finalitat de liberalitzar i que l’empresari
o el titular de l’establiment no tingui la
càrrega inicial de fer-ho tot, però que
no està en la línia, com deia el Carles
Padrós d’alliberar de forma absoluta i
per només una comunicació. Evidentment que la proposta porta a aquest
camí de fer l’acte de comprovació quan
l’establiment ja està obert però, òbviament també li demana, no només una
comunicació sinó també tota aquesta
tramitació administrativa que, segons
la Directiva no s’hauria de demanar.
Però, hauríem de ser conscients que
tampoc podem passar d’un model com
tenim ara de projecte/informe/comprovació, a només un full de comunicació
i més quan, en l’àmbit de la seguretat,
en alguns aspectes, això pot tenir conseqüències si no es fa bé, i en aquest
aspecte sí que els col·legis professionals i els tècnics (no només els tècnics
projectistes sinó també els que estem a
l’Administració) hem d’intentar millorar
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aquests buits de la Normativa i millorar
també la qualitat dels nostres informes
i consultes i de les nostres instruccions
tècniques per intentar que el tècnic que
projecta estigui habilitat o no per un
col·legi o per una entitat (la que sigui)
que, evidentment, pot ser d’un paper
molt important per ells.
I és que l’Administració també ha de millorar aquests aspectes tècnics perquè no
són només els tècnics els que a vegades
porten projectes amb deficiències i que
ens mirem amb certa por, de que si no ho
veiem nosaltres d’entrada, després pot
esdevenir un dèficit important que pot
comprometre la seguretat de les persones, però també he de dir i he d’assumir
com Administració que no sempre hem
fet bé la feina i que hem pogut concórrer en problemes d’interpretació i hem
provocat oscil·lacions en matèries que
potser eren més senzilles del que nosaltres hem tractat.
Doncs del tema de la Llei, que era el
tema principal, dir que estem en un moment intermedi i que el tema dels controls periòdics que en el text actual de
la Llei 3/2010, implícitament ja no hi
són, però que en aquesta reforma o modificació de la nostra Llei sí, deixarem
clar que els controls periòdics en l’àmbit
dels incendis no hi existiran.

ALBERT ROIG
SUBDIRECTOR GENERAL DE
SEGURETAT INDUSTRIAL DEL
DEPARTAMENT D’ENERGIA, MINES I
SEGURETAT INDUSTRIAL.
Jo intentaré fer una fotografia, una instantània, de cap on va la Normativa de
la Generalitat en matèria de Seguretat
Industrial, que lligada a la Llei Òmnibus
i a la Directiva de Serveis que ens afecta
a tots, s’està modificant.
A mi m’és útil veure que en la Normativa de Seguretat Industrial sempre hi ha
tres blocs, tres aspectes: un, que a aquí
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se n’ha parlat poc però que per a mi és el
més important, que és el de les especificacions tècniques, que s’ha de complir,
em limitaré a dir, en les instal·lacions industrials que evidentment són l’element
més estables. La Generalitat no pretén
fer especificacions tècniques pròpies,
sinó que vinculades a les directives europees d’harmonització tècnica i a la
reglamentació de l’Estat als reglaments
tècnics de seguretat, apliquem les mateixes especificacions tècniques.
Aquí hi ha un abans lligat a la millora
tecnològica cap a una evolució de més
seguretat (dotar de més seguretat intrínseca a les instal·lacions). Per tant,
l’àmbit de les especificacions tècniques
es manté com fins ara.
Hi ha un segon bloc que és el dels procediments administratius de legalització i
tramitació de les instal·lacions. Aquest
bloc de procediments administratius,
fins ara, el que feia era aplicar la normativa definida en els reglaments tècnics
de seguretat de l’Estat adaptats a la Generalitat, per tant hi havia un reglament
(aparells elevadors, aparells a pressió...)
i es feia una ordre d’aplicació. Aquesta
ordre concretava, fonamentalment, els
temes de tramitació administrativa.
Tota aquesta normativa, fins ara, és un
procediment de comunicació que es fa
directament a un organisme de control;
una comunicació però adjuntant documentació, si cal (projecte, certificat...)
una documentació variable. Tenim previst fer un decret que unifiqui i integri
tots aquest procediments administratius de les instal·lacions industrials,
basat fonamentalment en declaració
responsable, en no presentació de la documentació: La documentació la tindrà
-com deia en Carlos Padrós- el titular
en un calaix i, en els camps que calgui,
un certificat, una acta d’inspecció inicial
per organisme de control amb una tipologia d’instal·lacions que bàsicament
coincidiria amb les instal·lacions que
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necessiten projecte. El que no farem és
control de projectes. En definitiva, el
control del tècnic surt de la normativa
perquè entenem que el tècnic que fa un
projecte és responsable i, en principi
l’Administració no té perquè avaluar la
conformitat d’aquest projecte.

talunya), desapareix el requeriment de
desplegament territorial, desapareix el
requeriment d’actuar en tots els camps
reglamentaris i, per tant, estem en un
sistema de lliure competència. Segurament també desapareixerà la regulació
de tarifes en aquest àmbit.

Per tant, serà un tema de procediments
administratius basat amb el principi de
comunicació i declaració responsable.

El que sí que crea, la modificació de la
Llei 12 (la Llei Òmnibus), és una categoria especial d’organismes de control
que seran aquells que faran les funcions
de rebre i revisar la documentació de les
instal·lacions amb aquest procediment
que abans he comentat. O sigui que
faran funcions de finestreta i de informació i assessorament als titulars i, en
aquest sí que es definirà un requeriment
molt més elevat – molt probablement
un desplegament territorial, actuar en
tots els camps reglamentaris- i aquests
requeriments més elevats s’hauran de
definir amb la modificació del Decret
30 per la qual la llei Òmnibus dóna el
termini d’un any.

On hi ha més modificacions és en el tercer bloc. Tota reglamentació conté uns
agents que, bàsicament, en aquest cas,
són dos: empreses instal·ladores d’una
banda i de l’altra organismes de control. Aquest bloc està regulat per la Llei
12/2008, per un decret que desplega
aquesta Llei -decret 30/2010- de fa un
any i mig i evidentment això es modifica
pel projecte de Llei Òmnibus. Podríem
dir que la modificació fonamental, així
com en les empreses instal·ladores hi
ha el Decret, la regulació actual ja els
aplicava la Directiva de Serveis que hi
havia un sistema de comunicació, en els
organismes de control, la Llei 12 es basava en què, en aquells organismes no
era d’aplicació la Directiva de Serveis,
en defensava al principi de funcions
d’autoritat pública, ara hi ha hagut un
canvi en aquesta valoració i es considera que és aplicable, plenament, la Directiva de Serveis en els organismes de
control.
Això suposa que es passa d’un sistema
de concurs i de número limitat -havíen
estat dos, ara eren sis- a una liberalització en què es demana només com a
requeriment per actuar el fet de disposar de l’acreditació de la competència
tècnica i d’una pòlissa d’assegurances
de responsabilitat civil. S’admet que
qualsevol organisme de control autoritzat en qualsevol altra comunitat autònoma pugui actuar a Catalunya, per
tant, s’obre el ventall d’organismes de
control (calculem que podran ser de
l’ordre de 30 o 40 els que actuïn a Ca-

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ÁLAMO
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ
D’INDÚSTRIA DE FOMENT DEL
TREBALL

En primer lloc vull donar les gràcies a
l’IDES per haver-me convidat a aquest
Fòrum, al que assisteixo en representació de Foment del Treball. Sóc president
del Grup ICL Iberia i conseller delegat
d’Iberpotash.
Permetin-me una petita broma, però
abans de venir a aquest Fòrum, no sabia si enviar el meu advocat – no al meu
director industrial, sinó el meu advocat- perquè amb aquest maremàgnum
de normes i normatives i lleis, segurament ells dominarien més el tema que
jo. Però s’entén que he de ser aquí en
qualitat d’empresari.
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La meva opinió – com no pot ser d’altra
manera- és la d’empresari subjecte a
aquestes normatives i, per tant, obligat a complir-les, tot i que és complicat. He d’afegir, a més, que una de les
empreses que dirigeixo és del sector de
mineria subterrània que, segurament,
en temes de seguretat, té una regulació
més exhaustiva. Això em permet parlar
amb un cert coneixement de causa i no
és fàcil, perquè complir tota la normativa, tant en lleis d’àmbit Europeu, lleis
estatals, lleis autonòmiques... no és fàcil de fer.
A vegades, fins i tot, les transferències
en matèria de seguretat industrial han
portat al trencament de la prevalença i
generen dubtes de la seva aplicació, no
es disposa de regles úniques enlloc i, fins
i tot, es vulnera la competència. És el
cas d’una operació que és més complexa
en unes autonomies que en d’altres i el
mateix passa a nivell de país: és més
fàcil en un país que en un altre, i això
afecta directament al cost de fabricació
i per tant afecta a la competitivitat.
De tota manera, cal reconèixer l’avenç
important (abans ho deia l’Albert Roig)
què s’ha fet en l’economia espanyola i
més concretament en la indústria, modernitzant l’estructura productiva, sensibilitzant-la i fent-la molt més segura.
Dit això, avui és difícil parlar de seguretat sense relacionar-la amb l’entorn
econòmic que viu el país i que demostra
que moltes coses no s’han fet bé i segurament, no només en el camp de la
seguretat industrial, que segurament no
és el pitjor camp en què s’ha treballat.
Quan parlo de seguretat, en el meu cas
–sóc economista- tinc l’experiència del
meu pare, que quan li vaig dir que volia
estudiar economia em va respondre que
si em volia dedicar a l’economia em fes
advocat perquè amb això dominaria el
camp de l’economia. Amb el temps he
entès a què es referia.
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El primer que em ve al cap, també, quan
parlem de seguretat és un comentari en
una inspecció de treball, fa ja uns quants
anys. Davant les explicacions que vàrem
donar en el sentit que complíem amb
tota la legalitat exigida, recordo el comentari– que de ben segur vostès hauran
escoltat moltes vegades - “vostès han de
tenir les mesures preventives que garanteixin que, si un treballador es vol suïcidar, no pugui fer-ho”.
Més enllà d’aquesta anècdota, que no
va més enllà, sí que és cert que durant
molt anys s’ha estigmatitzat la figura de
l’empresari o del gestor que està davant
d’un negoci. Hi ha una certa cultura en
la nostra societat que permet aquest tipus d’anàlisi i sota aquesta visió,s’han
anat incorporant lleis i més lleis i que
al mateix temps han generat més normes encara. No és d’estranyar que, entre això i altres qüestions, avui no surtin
emprenedors.
Hem de canviar aquesta perspectiva.
És mes fàcil controlar que arriscar-se
a tenir penalitzacions, a vegades importants, fins i tot penals. No obstant
això, si en aquest moment hem de
plantejar qualsevol canvi, no hem de
perdre aquesta cultura de seguretat
que ja està arrelada en la nostra societat i hem de saber que també hi ha
gent disposada a saltar-se les normes i
competir de manera fraudulenta en el
mercat i, el més important, amb possibles conseqüències greus per a la salut
de les persones.
Però segurament a algú se l’hi ha anat la
mà a l’hora de controlar, de legislar, de
normalitzar i hem creat un sistema ineficient i és quan apareix la figura estranya de l’enginyer/ advocat. Cal trobar un
nou equilibri entre seguretat i emprenedoria i el paper de l’empresari com a generador de riquesa per tota la comunitat.
Avui, l’entorn econòmic ens demana
canvis i segurament un dels canvis ha
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de ser aquesta visió, i tornar al mercat
allò que va ser adquirit pel poder públic. I quan dic “tornar al mercat”, no
vull dir passar d’un monopoli públic a
un de privat, que encara seria pitjor. A
no ser que aquest monopoli privat se’n
vagi a conquerir el món, a exportar,
cosa que no s’ha donat en molts casos.
La inversió privada, la iniciativa privada, ha de tornar al seu lloc i no estar
permanentment sota el paraigües de
l’Administració i aquesta Administració
ha d’estar en al servei de la iniciativa
privada en un clar missatge de benefici per a tota la comunitat. En aquest
sentit, les línies de negoci que s’han
creat de forma limitada en el sector de
la seguretat han de ser més universals
i l’empresa i l’Administració haurien
d’actuar on aquesta universalitat no es
dóna.
En el moment en què es troba el país,
val la pena qüestionar- molts dels sistemes que provoquen la manca de competitivitat i la manca de vocació emprenedora i la desmotivació per emprendre
nous projectes, i en definitiva, el retrocés de la nostra indústria i per tant, de
la nostra economia.
Un bon sistema de seguretat, no només
ha d’aconseguir que es treballi d’una
manera segura, sinó que a més, ha
d’aconseguir també millores de productivitat i, per tant, de competitivitat tant
a nivell d’empresa com de la societat en
el seu conjunt i no ha de ser un obstacle
a la vocació emprenedora. El concepte
de declaració responsable i comunicació prèvia de què parla l’avantprojecte
de la Llei Òmnibus, va en aquest sentit
Aquest magma de legislació actual,
està afectant molt i molt directament al
sector primari però sobretot al secundari - el sector serveis potser no està tant
afectat però, també - .

Durant molts anys ha semblat que la
indústria era l’enemic a combatre , tot i
que ha estat la generadora de riquesa al
nostre país, i de fet del món occidental,
i semblava que no hi havia més espai
en la nostra economia, i essent la Xina,
deien, la gran fàbrica del món, nosaltres
només ens havíem de dedicar al sector serveis, evidentment amb suposats
grans valors afegits.
En aquest context, la nostra indústria es
va considera insegura i fins i tot perillosa (que segurament alguna ho era), i
per tant es feia justificable aquella cultura de la normalització en aquell tipus
de temes.
Avui afegim costos a una estructura
jade per sí, no competitiva. Gran error!
Que ara ho estem pagant d’una manera molt dura i que segurament ens costarà refer-nos-en. El cas d’Alemanya
ens demostra que no vàrem treballar
en bona direcció i que hem estat, en
alguns temes, més papistes que el
Papa, a l’hora d’interpretar normatives europees.
I amb això passa que, sobretot els enginyers, que si avui es vol treballar s’ha
d’anar a l’estranger, parlar en anglès o
en alemany, per descomptat, o bé... treballar a l’Administració.
Es fa necessari, per tant, i amb això acabaré, replantejar aquest globus, aquest
magma, posar ordre per tal d’aconseguir
la màxima eficiència i poder competir
en l’escenari global sense detriment
de la seguretat aconseguida i que també doni seguretat al mateix empresari emprenedor. I no parlo de les grans
empreses sinó que cal tenir en compte
les dificultats de les petites i mitjanes
empreses, moltes d’elles amb autònoms
que formen el teixit industrial del nostre país.
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COL·LOQUI
Pregunta
Bon dia. Volia fer dues puntualitzacions
sobre el que s’ha parlat ara a la taula.
Una seria el tema del tècnic que no troba quina normativa ha d’aplicar, com
l’ha d’aplicar, els canvis que hi ha hagut. Jo voldria afegir, per exemple, que
amb el canvi de normativa també hi ha
un canvi de competències que pot tenir
un tècnic i un es troba que abans era
tècnic competent i ara ja no. I, segon,
vull puntualitzar sobre el tema dels
controls periòdics; el tema de llicències,
d’instal·lacions... que és parlar també
de les normatives de manteniment, perquè en el teixit no hi ha conscienciació
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de tota la normativa, que en el teixit
industrial no hi ha conscienciació de
tot el sistema d’instal·lació d’incendis
i tot i que hi ha a una normativa i costa molt fer aquesta implantació i fer un
manteniment d’instal·lacions ambientals, perquè hi ha moltes instal·lacions
ambientals que tampoc saps el manteniment que precisen per evitar l’impacte
ambiental que pot tenir, si no funcionen
correctament. Només volia fer aquestes
dues puntualitzacions.

Maria José Sarrias
Bé, jo puc dir-li que estic molt d’acord
en el tema del manteniment, que és un
tema fonamental, que per molts controls que es facin a les instal·lacions, és
necessari manteniment correcte. No en
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parlem però de fet, nosaltres recomanem les bones pràctiques ambientals.

Òscar Martínez
Jo voldria dir que anem despistats ja
que fan una llei i al cap d’un any la tornen a modificar; el que demano és un
camí clar. I pel que fa a manteniment
sabem que sempre es parla de manteniment preventiu i manteniment correctiu, normalment hauria de ser molt més
precís evitar el correctiu, però passa que
sempre anem corre-cuita i corrents a reparar alguna cosa que no s’havia previst
dins el manteniment preventiu. Totalment d’acord amb les puntualitzacions.

Núria Gasulla
Jo voldria fer un petit apunt sobre el
tema d’autoprotecció i és que l’esperit
del Decret és facilitar a totes aquelles
persones que ja l’haguessin fet, demostrar-ho documentalment i d’una forma
senzilla.

Ramon Maria Altisent
Enginyer tècnic industrial i membre
de la comissió d’incendis del CETIB
En referència a l’aportació de l’Albert
Vilanova sobre la Llei 3, que no preveu que les modificacions que es facin
davant els controls periòdics en matèria d’incendis, jo no veig aquest esperit
d’unificar i de fer les coses fàcils que,
per una banda, com a tècnics necessitem, quan hi ha una transitòria quarta
de bombers de Barcelona que ens demanen que en matèria de seguretat dels
edificis, indistintament dels anys que
tinguin o de la llicència que tinguin,
vagin tenint la tendència a incorporar
aquestes mesures i en canvi, la llei 3 de
la Generalitat digui que totes aquestes
empreses que no les tenen ni en disposen, doncs que tampoc cal que les tinguin (en certa manera). O sigui que en
tot això hi veig una gran contradicció.

Albert Vilanova
Jo diria que el control periòdic que
s’hauria de referir la Llei 3 és el control d’una activitat, d’un edifici, d’un
establiment que ja té llicència i que,
per tant, s’estableix aquest sistema tradicional de què cada dos, tres o cinc
anys es té l’obligació de confirmar que
es disposa d’aquestes mesures de seguretat. Per tant, no estem parlant dels
establiments que venen dels requisits
de l’adequació, sinó bàsicament dels establiments que tenen llicència, que han
complert les mesures de seguretat i que,
per tant, des del moment en què es va
construir l’edifici o l’establiment compleixen la normativa de seguretat. La
base del compliment d’aquesta llei, és
el manteniment que tots estem d’acord
que s’ha de complir, en base a uns plans
d’autoprotecció i en base a unes inspeccions que fa l’Administració –que això
sí que, de moment, no ho hem perdut
(hem perdut els funcionaris, però no
pas la capacitat d’inspecció)- tanquem
una mica el cercle. L’empresari no està
obligat a aquest control periòdic, entès
com a inspecció de control, però sí que
està obligat a mantenir les condicions
de seguretat i també està sotmès a un
possible control de l’Administració.
Aquest seria el marc en què camina la
Llei 3. En aquest aspecte, potser sí que
la Llei 3, la que està en vigor, explícitament no ho deia, però implícitament sí,
que deia que no hi hauria aquests controls periòdics, és a dir que ja hi havia
una voluntat del Parlament i de la Llei
que tenim en vigor. No vol dir que ara
amb la Llei Òmnibus ho haguem canviat. El que passa és que ara ho explicitem perquè ens hem adonat que quedava una mica confús. Però la voluntat, en
aquest àmbit era confiar en tot aquest
edifici que estem construint, del titular, del manteniment, de l’ocupant (que
també té una responsabilitat). Per tant
anem en aquesta direcció sempre tenint
en compte que l’Administració té la fa-
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cultat d’inspeccionar i té un règim sancionador.

Esther Morancho
En referència al que ha dit la Sra. Gasulla, voldria preguntar si els tècnics municipals que han d’homologar els plans
d’autoprotecció local o fer l’informe corresponent vinculant respecte als plans
a nivell autonòmic, necessiten alguna
autorització. En principi no ho diu. És
a dir, per fer pla, si que necessita una
autorització, però per homologar-lo, representa que no en necessita?

Núria Gasulla

d’una administració superior que doni
aquest suport a l’Administració municipal. Si el que fa és preparar un pla sí
que ha d’estar acreditat. Si el que fa és
informar, en el moment de dur a terme
aquesta tasca ha d’assegurar-se que té
la formació adequada.

Albert Martínez
Membre del cos de Bombers de Barcelona, cap de guàrdia i tècnic de
prevenció.
Jo voldria fer una mica de reflexió perquè em sembla que a vegades es perd
de vista l’àmbit en el que, en principi,
estem. Sabem una miqueta d’on venim,
no sabem ben bé on estem i, el pitjor del
cas, a efectes de normativa, és que no
tenim gaire clar on volem arribar.

L’homologació és el final del camí, com
si diguéssim. El que fan els tècnics és un
informe sobre el pla. El que s’entén és
que la pròpia organització de protecció
civil prepara els seus treballadors per a
poder fer la tasca d’informe que sigui
necessària i que no se’ls hagi d’acreditar.
Per exemple, de la Direcció General de
Protecció Civil no se’ns ha d’acreditar
per fer informes que ja portem fent fa
molts anys sobre protecció civil o sobre
plans d’actuació municipal, sinó que
hem d’estar ben preparats. Dins de les
funcions d’un tècnic, hi ha fer una sèrie
de tasques i s’entén que l’Administració
els prepara per poder-les fer. El que està
previst és que, com que són activitats
de risc important, en origen, siguin uns
plans que estiguin fets amb uns coneixements, diguem-ne suficients, i per això
es preveu la figura del tècnic competent
en el que seria l’elaboració. I per tant, si
es tracta d’un pla que fa l’Administració,
posem per exemple el teatre municipal,
sí que ha de comptar amb un tècnic
acreditat per fer-lo.

Tot això, dins d’un ambient en què la
responsabilitat, en definitiva , no és una
norma que pesi gaire dins la nostra societat és arriscat. La cultura anglosaxona
és diferent, saben que si incompleixen,
la llei els anirà al darrere, però aquí una
persona que faci les coses malament
moltes vegades se’n surt sense tenir cap
tipus de problema. Hem de fer uns grans
canvis sobretot en funció de la formació
i de la mentalitat de la gent i en saber
quin és el futur i on es vol arribar.

És a dir que el tècnic municipal pot tenir els dos barrets -per dir-ho d’alguna
manera- el de qui fa el pla i el de qui informa del pla d’autoprotecció. O el tècnic d’un Consell Comarcal, o el tècnic

Per això, en molt poc temps hi ha moltes normatives que van canviant i el que
fan, sovint, és donar una gran dispersió a tot el sector industrial constructiu
d’aquest país.
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Surten moltes normatives que a vegades no es té en compte quina és la incidència sobre el teixit industrial o sobre
el teixit constitutiu d’aquest país, i hi
ha una variació important de normativa que incideix en una sèrie de controls
força importants i que sovint ofeguen
aquesta iniciativa privada. Les normes
a vegades no són clares, varien sovint
amb el temps i el que falta, molts cops,
és tenir bons criteris i bona qualitat.
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José Antonio Martínez Álamo
És cert que tal i com estem, amb cinc
milions d’aturats, no sabem on arribarem, però sí que sabem on som, amb
la qual cosa tot el que es faci és per a
solucionar aquest problema, que no ve
d’ara sinó del que s’ha fet fins ara. Té
raó en què cal fer canvis per a poder remuntar aquesta situació. Però on som,
ho sabem: en una situació crítica.

Maria José Sarrias
Crec que, almenys en temes ambientals,
nosaltres pensem que sí que sabem cap
on anem i l’objectiu el tenim posat en
la prevenció i que en tot aquest corrent
de canvi de sistema o de modalitat o de
paradigma, de passar les activitats a règim de comunicació, ens mantenim en
el tema de que hem de mirar molt bé
la legislació europea que és on tenim el
mirall, perquè tot el que té a veure amb
la seguretat, la legislació... ens estan
marcant la pauta (excepte en el tema
de contaminació lluminosa).
Són normatives europees i no estem
fent res més que transposar-les i aplicar-les intentant compatibilitzar-ho
tant com sigui possible amb l’activitat
econòmica.
Potser és cert que, al posar-ho a la pràctica, no tot funciona perfectament, però
penso que l’objectiu és la prevenció i el
control, perquè és la nostra obligació

i perquè la nostra cultura (molt diferent de l’anglosaxona) ens diu que hem
d’orientar esforços cap a la formació.

Rosa Roca
ADDIENT
Voldria fer una reflexió, especialment a
tots els tècnics, i és que aquí ens adonem que tot aquest seguit de normatives fa que, cada vegada més, els tècnics
ens especialitzem i la figura del tècnic
generalista ja no es pot donar i ens hem
de posar a buscar tècnics més especialitzats i formar-nos en diferents àmbits i
no voler abastar-ho tot.

Òscar Martínez
Jo crec que el camí marcat ja t’hi
porta. És a dir, un enginyer que vulgui fer instal·lació de climatització,
instal·lacions d’alta o de baixa tensió,
mecàniques, projectes d’activitats. això,
amb el nivell que hem assolit en tecnologia, avui és impossible i el propi mercat
ja et va portant cap a l’especialització.
De fet, vosaltres, com a entitat ambiental, teniu uns tècnics que fan sonometries, uns altres que fan controls... i us
heu d’acreditar en cada camp, perquè si
un tècnic no està acreditat en incendis
no pot fer control d’incendis. Ens hem
d’especialitzar i no voler abastar-ho tot.

Francesc Amer
Fins aquí aquesta taula. Ara donarem
pas a la següent taula rodona.
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SEGONA TAULA RODONA. L’APLICACIÓ
EN ELS MUNICIPIS DE LA NORMATIVA EN
SEGURETAT
MODERADOR
Jordi Guasch, Comissió d’acció
professional del COEIC
Quan ens vam posar a preparar els continguts del Fòrum, ens vam adonar que
el gran desplegament normatiu que
hem analitzat fins ara repercutia, també, i de manera molt important en els
municipis. Els municipis han de desenvolupar ordenances en incendis, medi
ambient, etc. amb què gestionar les
seves competències i es troben amb la
dificultat de manca de concreció o de
reglaments d’algunes lleis aprovades.
Per tal d’assegurar una bona dinàmica d’aquesta taula, vam fer una reunió
prèvia amb els seus ponents —que us
presentaré a continuació—, membres
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del personal i comitè tècnic de l’IDES
i representants de les empreses compromeses: Vicenç Calomarde de TÜV
Rheinland, Rosa Roca d’ADDIENT,
Samuel Redondo d’ATISAE, Pere Camprubí d’SGS i Marta Cerdà d’ECA Grup
Bureau Veritas.
El punt de partida d’aquestes taules rodones prèvies era plantejar una valoració general de les darreres normatives i
com es planteja el desplegament de la
Llei Òmnibus des de les diferents organitzacions.
Algunes de les principals conclusions
que van sorgir en la taula de preparació
van ser:
- La constatació d’un canvi del marc
legal i de les responsabilitats de
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l’Administració; i del paper determinant de les administracions locals.
- Les dificultats que tenen els municipis amb uns recursos econòmics i tècnics molt magres.
- Un elevat incompliment d’algunes
normes.
- Una burocràcia excessiva que dificulta i alenteix l’obertura d’activitats.
- La importància de donar facilitats
econòmiques i poques traves burocràtiques a l’empresari (i, en temps
de crisi, això és més vàlid que mai).
- La importància que l’empresari tingui consciència del cost de la seguretat i treballi amb professionals que li
assegurin qualitat i fiabilitat.
- La necessitat d’incidir en la qualitat
tècnica dels projectes que no sempre
tenen el nivell de compliment que
caldria
- La necessitat de millorar les inspeccions periòdiques,
Arribats en aquest punt, crec que és moment de donar la veu als ponents que
tenim en aquesta taula i que ens donaran la seva opinió sobre l’aplicació en
els municipis de la normativa en seguretat.
Francesc Amer, vocal de la junta de govern del CETIB; Joan Pedreny, director
de Bombers de Barcelona; Esther Morancho, responsable tècnica de l’Oficina
d’Activitats i Urbanisme de la Diputació
de Barcelona i Lluís Vendrell, gerent
d’Union Suiza, que ve en representació
de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Hem tingut dues baixes per diferents
motius, que són el Sr. Josep Pujades,
cap de Protecció Civil de l’Ajuntament
de Girona que venia en representació
de la Federació de Municipis i el Sr.
Ramon Martín, assessor de l’Associació
Catalana de Municipis de Catalunya.
Moltes gràcies a tots vosaltres per ser
avui aquí.

Francesc Amer,
secretari i vocal del CETIB
Agraeixo a l’IDES que m’hagi convidat
a aquesta taula rodona. Començaré la
meva exposició dient que sóc tècnic
d’exercici lliure, per tant em dedico a
fer projectes i això fa que hagi d’estar
molt en contacte amb l’Administració i
amb les empreses que han col·laborat
en aquest acte.
Jo em trobo, al presentar projectes a
l’Administració, que hi ha ajuntaments
que en saben molt, que no tenen problemes, que el problemes a vegades se’ls fa
un mateix, que hi ha ajuntament, més
aviat petits, que demanen moltíssimes
coses com justificacions d’àmbit laboral,
que no sé a que ve, i m’he trobat amb
molts problemes que la normativa, i sobretot, la normativa d’incendis municipals que provoquen que ens convertim
en recol·lectors de papers, sobretot certificats, i després venen un senyors amb
una perforadora, que comencen a fer forats i més forats i desprès no els tapen. O
sigui que després d’haver fet i dirigit tot
el projecte et dediques a recopilar papers que, normalment, els instal·ladors
ni els tenen ni els demanen i a sobre als
enginyers se’ns critica per demanar uns
paper que a la seva vegada ens exigeix
l’Administració. Jo crec que amb simplificació administrativa aniríem millor.
Es necessiten papers però no cal que els
demanin. Els tindrem dins una calaix
i que quan els calgui ens els demanin.
A demés acostumen a ser papers que a
mesura que avances en la seva lectura
t’hi aclareixes menys.
Hi ha ajuntaments que quan se’ls diu
que totes les instal·lacions de seguretat
industrial estan ben fetes, et demanen
el projecte, quan ja se’ls porta tota la
documentació que la Generalitat ha segellat conforme s’ha presentat la documentació. Val a dir, però, que cada vegada passa menys.
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a aquesta taula rodona. Començaré la
meva exposició dient que sóc tècnic
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molt en contacte amb l’Administració i
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que en saben molt, que no tenen problemes, que el problemes a vegades se’ls fa
un mateix, que hi ha ajuntament, més
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pals que provoquen que ens convertim
en recol·lectors de papers, sobretot certificats, i després venen un senyors amb
una perforadora, que comencen a fer forats i més forats i desprès no els tapen. O
sigui que després d’haver fet i dirigit tot
el projecte et dediques a recopilar papers que, normalment, els instal·ladors
ni els tenen ni els demanen i a sobre als
enginyers se’ns critica per demanar uns
paper que a la seva vegada ens exigeix
l’Administració. Jo crec que amb simplificació administrativa aniríem millor.
Es necessiten papers però no cal que els
demanin. Els tindrem dins una calaix
i que quan els calgui ens els demanin.
A demés acostumen a ser papers que a
mesura que avances en la seva lectura
t’hi aclareixes menys.
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Hi ha ajuntaments que quan se’ls diu
que totes les instal·lacions de seguretat
industrial estan ben fetes, et demanen
el projecte, quan ja se’ls porta tota la
documentació que la Generalitat ha segellat conforme s’ha presentat la documentació. Val a dir, però, que cada vegada passa menys.
Aquesta és la meva experiència amb els
ajuntaments i amb l’Administració Local i m’agradaria que amb aquesta experiència intentessin simplificar tot el
sistema administratiu.
A la TASCOM hem viscut experiències
kafkianes com interpretar una normativa i que aquesta normativa, segons els
districtes de Barcelona, s’interpreti de
diferent manera i allà hem hagut de posar-hi una mica d’ordre i amb tot aquest
embolic d’interpretacions no s’assegura
la seguretat, que la seguretat s’assegura
fent les coses ben fetes i no demanant
coses que no es poden exigir.

Joan Pedreny,
director de Bombers de Barcelona
Primer de tot vull agrair a l’IDES la deferència que ha tingut de convidar-nos
a aquesta taula.
Dir-vos que sóc conscient que agafo la
representació de l’Administració des
del punt de vista d’incendis i específicament de l’Ajuntament de Barcelona
com a Administració local. Crec que el
que correspon, en primer lloc, és afirmar que els aspectes de seguretat relacionats amb les condicions de protecció
contra incendis han millorat.
En el marc legal que regula els aspectes
del procediment de concessió de llicències atenent als recents canvis i modificacions tant en l’àmbit autonòmic com
en l’àmbit local, sí que hi ha un cert
desgavell. Ja que la tramitació, més enllà de la qualitat tècnica dels projectes,

encara es llegeix com un entrebanc a
l’activitat econòmica.
L’experiència en incendis i el fet de pertànyer a una organització global, relacionada directament amb l’emergència
a Bombers de Barcelona, ens permet
actuar en el marc legal redactant ordenances. El control i seguiment de les
activitats a partir de les incidències detectades a les intervencions ens dóna un
plus afegit d’experiència que ens permet fer una valoració positiva, almenys
pel que fa a la normativa sectorial de
condicions de protecció contra incendis.
Voldria anar una mica més enllà en el
tema de la gestió d’incendis i mirar-ho
des del punt de vista de la nostra pròpia experiència. La gestió dels aspectes
relacionats amb la prevenció d’incendis
és una gestió global que incorpora condicionants que van més enllà de la normativa sectorial i que inclouen criteris
relacionats amb aspectes del planejament d’emergències dins el marc de la
protecció civil.
Cal interpretar que hi ha un lligam molt
directe entre el que és planejament
d’emergències, l’actualització constant
del risc i la utilització d’aquesta informació als efectes de millorar les condicions de seguretat a les intervencions
dels serveis d’emergència.
Bombers de Barcelona com a organització integrada a l’Ajuntament de Barcelona, sempre ha intentat redactar el
seu propi marc legal. La redacció de
l’Ordenança específica de condicions
de protecció contra incendis així ho determina. En el marc legal autonòmic,
la Llei d’Incendis, en la seva disposició transitòria –la primera– estableix
que l’Ajuntament de Barcelona tindrà
un règim específic en el tema de gestió
d’incendis.
Aquesta és la singularitat que nosaltres
hem d’intentar establir, però no com un
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element que aporti més confusió en els
aspectes normatius, més bé tot el contrari, l’hem d’interpretar com un complement, que regula aspectes específics
i singulars al nostre àmbit territorial.
L’especialització, la gestió, la tramitació
interna, ha volgut mantenir aquesta singularitat que també s’ha fet extensiva a
temes de protecció civil .
Els informes preceptius de projectes
d’obres o activitats es limiten al catàleg
recollit a l’Ordenança de condicions de
protecció contra incendis. Val a dir, però,
que som conscients que el tema del procediment s’ha d’adaptar fent recaure la
responsabilitat en el tècnic redactor . En
aquest escenari, el paper del col•legis
professionals ha d’aportar un plus de
qualitat dirigir a garantir la qualitat
dels projectes d’obra i d’activitats. El visat de qualitat ha de ser una garantia
de la feina ben feta, que ha de facilitar
i simplificar el paper de l’Administració.
Cal plantejar que la continuïtat del sistema actual d’intervenció administrativa ens porta a un camí sense sortida.
L’optimització dels recursos disponibles
a l’administració local ha d’anar dirigida a potenciar la acció inspectora i de
control de les activitats en funcionament i les de nova implantació.
La relació entre col·legis professionals
i Administració s’ha d’intensificar i ha
de prioritzar l’assessorament continuat
a personal dels departaments de visat
col·legial, l’acreditació de professionals
i l’avaluació continuada dels equips.
L’objectiu estratègic ha d’anar dirigit a
la millora qualitativa dels projectes.
Aquest canvi funcional ha de beneficiar
a tots els que intervenim en el procés de
legalització d’activitats i a la vegada ha
de suposar una millor atenció al ciutadà.
Des de l’Administració hem de contrastar amb polítiques d’inspecció actives i
que no hi ha reducció dels paràmetres
de seguretat pels usuaris. La creació de
la finestreta única d’atenció al ciutadà
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s’ha de sumar a les propostes de simplificació de tot el procés d’intervenció de
les Administracions Públiques.
Nosaltres confiem que aquest procés
de gestió des de l’Administració canviï.
Hem de llegir en la “crisi” l’oportunitat
de canvi i millora de tot el procés de legalització de les activitats. L’especialització
ens ha de portar a la millora qualitativa
i a un major grau de professionalització
tant dels funcionaris, tècnics redactors
de projectes i personal dels col·legis
professionals.

Esther Morancho ,
responsable de l’Oﬁcina d’Activitats
i Urbanisme de la Diputació de
Barcelona
La normativa és molta i molt variada i té
diverses classificacions i intervencions.
Abans s’ha parlat que els tècnics han
de ser especialistes i seria convenient
perquè, donat que la normativa és tant
complexa i les seves aplicacions també,
és important que siguem especialistes
en tots el camps. Els tècnics projectistes es poden anar especialitzant, però
els tècnics municipals ho han de saber tot, perquè en un municipi petit,
hi ha d’haver un tècnic que ho sàpiga
fer tot, des de les instal•lacions elèctriques d’enllumenat d’un carrer fins a
temes de contaminació lumínica, temes
d’autoprotecció... i nosaltres, com a Diputació, el que hem de fer és donar suport tècnic a tots aquests professionals
que estan a primera línia intentant salvaguardar tots els projectes.
Jo m’he fet un seguit de preguntes i us
les voldria exposar:
- Amb tot plegat, creieu que s’ha facilitat la implantació de les activitats?
Jo crec que des del punt de vista de
procediment del règim de comuni-
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cació, una activitat s’ha d’implantar
sempre ràpidament, que no s’hagi
d’esperar massa temps per autoritzar un local esperant. Però, en canvi, abans de comunicar, haurà hagut
de fer unes obres i de demanar a un
tècnic, què ha de presentar?, quantes autoritzacions ha de demanar en
paral·lel?, quina documentació ha de
tenir?, ha de fer un informe d’incendis
prèviament o no? quines aprovacions
ha de demanar?....
La comunicació que tenim, en alguns
casos sembla ràpida, però en altres porta associats un munt de tràmits. O sigui
que tot plegat no s’ha simplificat gaire.
- S’ha facilitat la coordinació entre els
procediments?
Segurament que sí, però a nivell municipal no. No hi ha un procediment
que inclogui tot el que s’ha de fer sobre una activitat i a vegades, les mateixes lleis no quadren. No es possible posar algunes coses en tràmit si
són comunicacions. Crec que no hi ha
coordinació.
- Els diferents agents, empresaris, tècnics, Administració... sabem plenament com hem d’actuar?
Jo crec que no, perquè la normativa
està canviant, perquè ens calen reglaments, hi ha diferents entrades en vigor, transitòries, com s’han de fer els
controls periòdics?
- Hem aconseguit tenir un procediment
homogeni entre tots el municipis?
Doncs no, perquè com que hi ha autonomia municipal, cada municipi pot
decidir com fa la seva tramitació. Tot
això produeix una falta de mobilitat
que s’hauria d’evitar.
Tots ens hem d’implicar a facilitar el
tema i tirar endavant.

Lluís Vendrell,
gerent d’Unión Suiza, Cambra de
Comerç de Barcelona
Jo vinc com a representant d’empreses
i sobretot de La Cambra de Comerç i a
més com a botiguer estic a l’associació
COMERTIA.
Després de veure totes aquestes complexitats que tenim amb les lleis, sobretot amb la Llei Ómnibus, que encara
està en projecte, pensó que a la taula
faltaría algun representant del comerç
per tractar tot el tema de la normativa.
Estem en un moment que hi ha molta crisi
i que a l’empresari li costa obtenir diners,
els costa que els propietaris dels locals els
facin carències per poder fer reformes, i
això vol dir que es troben amb un problema de temps i sovint han d’acabar invertint els seus diners i l’Administració no
alleugera la tramitació.
Parlant amb Comertia que és l’associació
més important de Retail que tenim a
Catalunya, em deien que el pitjor problema és que la documentació no els
arriba, contracten locals i els donen una
carència d’un mes....
Hem de ser molt conscients d’aquest
problema. Alguns em diuen que els més
fàcil anar a Madrid, que en quinze dies
tenen el permís, quan aquí a Barcelona
triguen sis mesos
Jo sóc president de Shopping Line de
Barcelona i en aquest moment tenim
la gran sort que ens estem nodrint del
turismo, però es evident que hi ha altres eixos de la ciutat que no tenen
aquestes possibilitats. Llavors en un
moment dolç que tenim, amb alguna
cosa que ens funciona, pensó que hem
d’intentar posar consciència tots plegats; l’Administració per un costat, els
empresaris per l’altre... perquè ens hi
juguem molt, fins i tot empreses internacionals que venen i es posicionen a la
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nostra ciutat. Jo no sóc un tècnic i per
tant no conec els tecnicismes, només conec els patiments dels empresaris o els
joves que en un moment donat volen
obrir un petit comerç o un restaurant i
es troben amb aquesta problemàtica. I
és evident que és un problema de tots,
però que amb totes aquestes lleis que tenim, l’europea, l’estatal, l‘autonòmica...,
en general es tracta més d’un caos que
d’un ordre. Almenys jo ho veig així i ara
estem en un moment en que la massa
social aguanta l’economia, però encara
no hem tocat sostre i ens hi hem de posar tots a facilitar les coses, tant els professionals com l’Administració.
I això és el que jo us vull transmetre, i
ahir em varen comentar a COMERTIA,
és que el moment és complicat i cal que
tots ens hi posem perquè d’això depenen moltes famílies i moltes empreses..
Res més, això és tot.

MODERADOR
Jordi Guasch, Comissió d’acció
professional del COEIC
Bé, tal com hem parlat, tot seguit
s’obrirà un torn de precs i preguntes.
Jo voldria abans, però, fer uns petits comentaris fruit de tot el que hem estat
parlant en aquesta segona taula .
Agraïm en gran mesura el que ha dit
Joan Pedreny. En aquests moments la
nostra tasca, la dels col·legis professionals, ha canviat radicalment. Els
col·legis som conscients que si no som
capaços de ser eficients i de donar un
servei que la ciutadania validi, no té
sentit. En aquests moments s’està qüestionant molt l’existència dels col·legis.
De fet la interpretació de la Llei Òmni-

bus, el que ha fet ha estat desregular.
Ha dit que per una banda no cal visar
—avui en dia, el visat és el resultat d’un
servei que donen els col·legis, tant als
enginyers com a la societat. És a dir,
que quan un projecte es visa porta un
valor afegit important: reconeix que el
professional és competent, reconeix que
el projecte és correcte seguint normatives d’aplicació, reconeix que el titular
no està inhabilitat i disposa d’unes assegurances de responsabilitat civil per la
feina que fa. Això és el visat. El visat no
és un segell que es posa i que per divina
providència ho arregla tot.
I us explicaré un parell de detalls molt
significatius. Nosaltres, hem estat treballant amb l’Ajuntament de Barcelona
per tal d’arribar a un acord per signar
uns convenis en què el visat d’idoneïtat
servia a l’Administració local. Doncs
de Madrid ha arribat una inspecció requerint a l’Ajuntament de Barcelona
que retirés aquest conveni perquè infringia o hi havia una llei de rang superior que l’impedia. Això no es pot
entendre. No es pot entendre quin mal
feia aquest conveni si era eficient per
la societat. I això és el que en aquests
moments tenim a sobre la taula. Som
conscients que nosaltres, aquesta filosofia ja la tenim, el que passa és que s’han
sumat unes circumstàncies amb aquesta
Llei Òmnibus que impedeixen que sigui
així.
El ajuntaments, ara, s’estan trobant
amb una situació molt incòmoda perquè
quan els arriba un projecte sense visar o
sense certificar no tenen estructura per
verificar i donar d’una forma eficient si
és o no admissible i els preocupa molt
que ara han d’assumir responsabilitats
que abans no tenien.
Passo la paraula a qui tingui preguntes.
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COL·LOQUI

Meritxell Pineda, Peradejordi
Si cada vegada, la tendència és que els
ajuntament han d’aplicar més normativa, mes inconnexa i hi ha un aprimament de l’administració, quin és el panorama per als dos o tres propers anys?
La cosa pinta magra, perquè un dels
problemes que hi ha és que si no hi ha
inspeccions al darrera tampoc es pot recolzar la tasca del professional que diu
que compleix la norma, però si passa
alguna cosa, tampoc vindrà ningú a inspeccionar.
Esther Morancho
En Joan Pedreny ha posat uns números sobre la taula. El que està passant
és que, realment, no hi ha gran moviment d’activitat, o sigui que ara estem
en un caos normatiu, però tampoc hi ha
el moviment d’activitat que hi havia altres anys. O sigui que la feina ha baixat
i aquesta és una oportunitat perquè els
serveis municipals endrecin, busquin
eines de gestió per facilitar l’eficiència.
A més les activitats han passat a ser
comunicacions. Què hauran de fer els
municipis? Doncs destinar els pocs recursos que tinguin a fer més eficient la
gestió administrativa i a anar més al carrer a fer inspeccions. Per fer això s’han
d’aprovar uns plans d’inspecció que
contemplin, básicamente les activitats
comunicades, i segons el pla de cada
municipi, s’haurà d’explicitar quines activitats es volen inspeccionar, o la seva
temporalitat i tenir clar que aquest pla
d’inspecció ha de portar darrera uns expedients sancionadors Tot això ja està
contemplat en les normatives i en la Llei
26/2010 de procediment administratiu
català, diu clarament que la responsabilitat és del titular, però que s’ha de
tenir un pla d’inspeccions, sense fixar
cap termini, però s’han de fer. La idea és

58

que realment s’implantin aquests plans
d’inspecció que assegurin, també, la
responsabilitat del municipi, tot i que la
responsabilitat és del titular, si en aquella empresa que ha comunicat, es dóna
un accident o un problema, el jutge li
demanarà al responsable municipal si
es que no ha vist que la documentació
no estava bé. Doncs ell pot dir que no
se l’ha mirat però que tenia contemplat
mirar-la d’aquí a x temps perquè el seu
pla això ho deia.
Jo crec que s’ha de treballar en aquest
sentit.

Joan Pedreny
És evident que el paper de
l’Administració està canviant i jo he portat unes dades que reflecteixen que a
nivell d’Administracions hem d’intentar
funcionar d’una manera més coordinada, perquè, a vegades, aquesta reducció de nivell d’activitat que en alguns
camps s’ha de produir —com en el dels
informes preceptius— i com a conseqüència de l’aparició de un nou marc legal, pot ser que vinguin altres càrregues
de treball afegides, i aquí estic parlant,
per exemple, del Decret d’autoprotecció
que està parlant d’una manera molt
clara de què el plans que es presentin
s’han d’homologar, i això ho diu genèricament. I és clar, o aquí actuem d’una
forma coordinada, delegant càrrega de
responsabilitat als mateixos tècnics o
una altra vegada l’Administració tornarà a quedar col·lapsada. Nosaltres ja
ens estem plantejant, d’una forma claríssima, actuar mitjançant decret, amb
els criteris d’homologació d’aquests
plans i delegarem al tècnic responsable
de la redacció del pla, la responsabilitat
i, única i exclusivament, per mostreig
contrastarem la bondat d’aquests plans.
I així que es pot mantenir aquesta càrrega de treball de l’Administració, o sigui,
que la idea que vull aportar és que hem
d’actuar de manera molt coordinada
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perquè aquestes possibles alternatives
d’incrementar l’acció, doncs per altres
càrregues afegides, seran reduïdes.
I un concepte que voldria deixar clar és
que, inspecció és sanció, o sigui que al
règim sancionador, que sempre existeix
en el marc legal, se li han de donar eines perquè es pugui executar, sinó no
ens servirà de res la inspecció.

Isabel Alonso. Cap de l’oﬁcina
d’activitats de la Diputació de
Barcelona
Quan van sortir la PCCA, la Llei de recreatives, la Llei d’Incendis... des de la
Diputació ens varem començar a mirar
quines eren les noves normes i vèiem
que tot el que estava integrat s’havia
desintegrat i que totes les disposicions
transitòries de totes les lleis deien, de
cara a l’intervenció municipal, que la
intervenció municipal s’haurà de fer
de fer quan hi hagi diferents intervencions sobre una activitat, a través d’un
únic procediment marc. Ens va semblar perfecte, esperarem a aquest únic
procediment marc i a partir d’aquí, actuarem. Aquest únic procediment marc
no ha aparegut. I mentre no aparegui
aquest procediment marc, els ajuntaments hauran de coordinar-se. Però se
suposava que la norma d’aquest únic
procediment marc s’aplacaria a tots els
municipis de Catalunya i a tots d’igual
manera, però com que això no s’ha donat, els ajuntaments han començat a
fer les seves pròpies ordenances i a fer
interpretacions diferents. Trenco una
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llança a favor dels ajuntaments perquè
s’ha intentat donar una solució; el què
passa és que la solució no ha vingut donada per part de les lleis.
I una segona qüestió que volia exposar és que no tots els ajuntaments són
com el de Barcelona, sinó que no tenim
recursos i el tècnic ha de saber de tot.
S’hauria de mirar de donar-los suport.
Des de la Diputació els en podem donar,
però hem de pensar en establir rangs de
municipis amb unes competències diferents. Hem de buscar solucions i donar
recursos.
També s’ha apuntat el tema de la responsabilitat, el model de la responsabilitat en el moment de la comunicació
que es reforça des de les diferents lleis,
responsabilitat de les empreses, dels
tècnics assignataris... però amb tot això,
les lleis van sortint i ara ha sortit la Llei
de procediment administratiu catalana,
per exemple, que ve a dir això que comentàvem: que per molta comunicació
que hi hagi, les administracions han de
vetllar i això s’ha d’interioritzar per part
dels jutges.
I ja que parlem de la Llei Òmnibus, a
nosaltres ens agradaria que el procediment marc es tornés a replantejar perquè si no cada ajuntament intentarà fer
el que pugui dintre del marc normatiu
que existeix i que és incoherent i que no
està desenvolupat del tot.
Tenim un gran trencaclosques en el que
li falten algunes peces.

INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SEGURETAT

Volem manifestar el nostre agraïment a
Carlos Padrós i Esther Morancho per les
seves magnífiques ponències; i també
l’assistència dels membres de les taules
rodones que ens ha servit per conèixer
els punts de vista de les organitzacions
que representen. Menció especial es mereixen els moderadors —Jordi Guasch i
Francesc Amer— que els ha pertocat la
tasca difícil de fer complir amb l’horari i
dinamitzar el debat.
De manera molt especial volem agrair
la confiança de la Subdirecció General
de Seguretat Industrial que any rere
any confia en l’Institut d’Estudis de la
Seguretat i patrocina part del Fòrum.

CLOENDA
Imma Ros,
coordinadora de l’Institut d’Estudis
de la Seguretat
En nom de l’Institut d’Estudis de la Seguretat, vull donar-vos les gràcies per
assistir al XIV Fòrum de la Seguretat.
Esperem que marxeu contents i que hagueu gaudit del nostre espai per a la reflexió i el debat.
Una fundació com l’IDES no podria organitzar un Fòrum d’aquestes característiques sense l’ajuda desinteressada
de moltes persones. Per això, volem
agrair l’assessorament dels membres
del Comitè Tècnic: Pau Gavarró, Jordi
Sans, Rafel Nadal, Miquel Àngel Merino, Isabel Castillejo i Agustí Morera per
la seva tasca, la seva empenta i la seva
generositat.

Igualment, hem d’agrair el suport de
les empreses compromeses amb el XIV
Fòrum. Val a dir que les aportacions dels
seus representants a les taules rodones prèvies van ser molt valuoses i ens
van ajudar a ultimar els continguts del
Fòrum; així volem fer constar i agrair la
bona tasca realitzada per Pere Camprubí d’SGS, Rosa Roca d’ADDIENT, Samuel
Redondo i Mariana Pastorino d’ATISAE,
Vicenç Calomarde de TÜV Rheinland i
Marta Cerdà i Maria Teresa Capdevila
d’ECA
Per últim, volem comentar-vos que els
continguts d’aquest Fòrum seran transcrits i publicats al web de l’IDES al més
aviat possible. Us enviarem un correu
electrònic informant-vos-en.
Ara mateix, la propera tasca de la Fundació és preparar l’Informe 2011 de
l’Observatori del Risc que es presentarà
el mes de novembre. Tant de bo us tornem a veure a tots allí.
Moltes gràcies.

