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Disposicions

LLEI

12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT  
DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en 
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

En les societats desenvolupades s’utilitzen permanentment, tant per a la produc-
ció com per al consum, una gran quantitat d’elements tècnics: ascensors, grues, 
instal·lacions i aparells elèctrics, instal·lacions i aparells de gas, calderes de vapor, 
instal·lacions de calefacció i de fred, vehicles, màquines diverses, etc. La població, 
que és usuària d’una gran varietat de productes industrials, sovint ha de compartir 
el territori amb nuclis d’activitat industrial concentrada. Això conigura un pai-
satge propi de la societat tecnològica, que avui evoluciona cap a la societat de la 
informació.

Però tot aquest conjunt d’activitats, instal·lacions i productes, a banda de pro-
porcionar riquesa i ésser útil, també pot esdevenir una font de risc. La seguretat 
industrial s’ocupa de prevenir els accidents i de mitigar les conseqüències que poden 
tenir si es produeixen. L’essència de la política pública de la seguretat industrial és 
organitzar aquest sistema de prevenció i mitigació.

En el sistema de gestió de la seguretat industrial intervenen molts agents amb 
funcions diferents: uns projecten instal·lacions, dissenyen productes i els materia-
litzen, sigui en un procés de fabricació o bé en un procés de muntatge o instal·lació; 
altres els mantenen en condicions adequades al llarg de llur vida útil, els usen i 
gestionen que se’n comuniqui el risc; altres elaboren normes jurídiques o tècniques 
en matèria de seguretat industrial, i altres acrediten la competència tècnica dels 
operadors, inspeccionen les instal·lacions, els vehicles i els productes industrials, i 
sancionen els incompliments de la normativa aplicable. Si cadascun dels agents fa 
la seva activitat d’una manera efectiva i eicient, la cadena de valor de la seguretat 
industrial obté una utilitat màxima amb un risc mínim, d’acord amb les condicions 
tecnològiques i socials de cada moment.

Un dels agents que participen d’aquest sistema de gestió de seguretat industrial 
són les entitats que fan les inspeccions de les instal·lacions, els aparells i els vehi-
cles, tant a l’origen o abans de llur posada en funcionament, com periòdicament al 
llarg de llur vida útil. A Catalunya, durant aproximadament els darrers vint anys, 
el règim regulador dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat indus-
trial que es va escollir legalment va ésser el règim de concessió, perquè, en una 
nova etapa d’externalització de la funció inspectora de l’Administració en entitats 
privades, permetia un major control de la qualitat i del preu del servei. En aquest 
sentit, l’Administració de la Generalitat va actuar com a pionera i el model català 
va ésser un referent en tot l’Estat.

Malgrat això, les noves necessitats, el creixement del mercat d’aquests serveis 
d’inspecció en matèria de seguretat industrial i el nou marc competencial en aquest 
àmbit que el nou Estatut atorga a la Generalitat, fan que es consideri convenient 
sotmetre aquestes activitats a un règim que permeti als usuaris una major llibertat 
d’elecció, bo i mantenint l’objectiu bàsic de millorar la qualitat dels serveis i de 
vetllar per la seguretat.
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En aquest sentit, i pel que fa als vehicles, tant la Directiva 1996/96/CE com la 
doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Eu-
ropees i el Tribunal Suprem posen de relleu el caràcter de funció pública del servei 
d’inspecció tècnica de vehicles, el qual no es pot deixar del tot a les eventualitats del 
mercat. Això s’ha tingut present a l’hora de regular, en aquesta llei, el règim jurídic 
d’aquestes activitats, especialment l’autorització que ha de servir de títol habilitant, 
per a la qual cal establir els requisits necessaris per a garantir el valor públic de la 
seguretat i una bona prestació del servei.

És imprescindible tenir en consideració les característiques del mercat i dels serveis 
d’inspecció. En primer lloc, en general, aquests serveis no es demanen voluntàriament, 
sinó només perquè són imposats per les disposicions legals vigents en matèria de 
seguretat industrial. Les conseqüències d’un accident poden desbordar els titulars 
de les fonts de risc, afectar terceres persones que no han intervingut en la decisió 
preventiva i, en determinades circumstàncies, el nombre de persones afectades pot 
ésser molt elevat: això justiica que siguin serveis de caràcter obligatori. En segon 
lloc, les persones que demanen aquests serveis sovint no tenen la capacitat d’ava-
luar-ne la qualitat. Tot això obliga l’Administració que ha de garantir la seguretat 
industrial a intervenir-hi molt activament, de manera que la competència entre els 
operadors no afecti la qualitat de les inspeccions.

La Generalitat, per a preservar el valor públic de la seguretat, ha de propiciar 
que aquests serveis es desenvolupin en tots els àmbits reglamentaris de la seguretat 
industrial i en tot el territori de Catalunya. Una de les seves responsabilitats, i per 
aquest motiu es crea l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, és preveure la 
prestació subsidiària en el cas de manca d’iniciativa privada, o en el cas que el servei 
que presta es deixi de donar, per tal de garantir la universalitat del servei.

L’objecte de la Llei de seguretat industrial és regular, dins l’àmbit de les competèn-
cies de la Generalitat, la seguretat industrial en el territori de Catalunya, incloent-hi 
la vigilància del mercat en aquesta matèria.

Aquesta llei regula en un únic text tota la matèria de seguretat industrial establerta 
ins ara en diverses normes, entre la qual hi ha el règim jurídic dels operadors que 
actuen en matèria de seguretat industrial (els organismes de control i els titulars de 
les estacions d’inspecció tècnica de vehicles).

Aquesta llei es fonamenta en les competències exclusives que la Generalitat té en 
matèria d’indústria, d’acord amb l’article 139.1 de l’Estatut d’autonomia, i respecta, 
al mateix temps, la competència que l’article 149.1.21 de la Constitució reconeix a 
l’Estat en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor.

Aquesta llei té en compte el canvi substancial que l’aprovació de la reforma de l’Es-
tatut d’autonomia, per mitjà de la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, ha signiicat 
en el règim competencial de la seguretat industrial. En efecte, la regulació normativa 
de la seguretat industrial ha passat d’ésser, en l’Estatut anterior, un subsistema d’un 
sistema estatal, en què la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’in-
dústria estava mediatitzada per la referència “sens perjudici d’allò que determinin les 
normes de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o d’interès militar”, a esdevenir 
una competència íntegra i exclusiva amb l’abast atorgat a les competències exclusi-
ves per l’article 110, que airma que “corresponen a la Generalitat, en l’àmbit de les 
seves competències exclusives, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat 
reglamentària i la funció executiva”. Aquest precepte estatutari també airma que 
“correspon únicament a la Generalitat l’exercici d’aquestes potestats i funcions” i 
que “el dret català, en matèria de competències exclusives de la Generalitat, és el dret 
aplicable en el seu territori amb preferència sobre qualsevol altre”.

La Llei també recull la competència que la sentència del Tribunal Constitucional 
332/2005, del 15 de desembre, ha reconegut a favor de la Generalitat en matèria 
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d’inspecció tècnica de vehicles i les sentències de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Suprem del 3 i 4 d’octubre de 2006.

Els antecedents d’aquesta llei en l’àmbit de la seguretat industrial i el control 
reglamentari, d’acord amb les competències exclusives de la Generalitat en aquesta 
matèria, són l’Ordre del 17 de març de 1986, per la qual es regula la concessió de 
les tasques d’inspecció i control reglamentari en l’àmbit de la seguretat, qualitat i 
normativa industrial, modiicada per l’Ordre del 7 d’abril de 1986; la Llei 13/1987, del 
9 de juliol, de seguretat de les instal·lacions industrials, i la Llei 10/2006, del 19 de 
juliol, de la prestació dels serveis d’inspecció en matèria de seguretat industrial.

Els antecedents en l’àmbit del servei d’inspecció tècnica de vehicles són el Decret 
54/1982, del 4 de març, pel qual es regula la xarxa d’estacions de reconeixement de 
vehicles automòbils a Catalunya; l’Ordre del 21 de juny de 1982, per la qual s’aprova 
el Reglament sobre organització i règim jurídic del Servei d’Inspecció Tècnica de 
Vehicles a Catalunya, modiicada per l’Ordre del 9 de juliol de 1982 i l’Ordre del 28 
de desembre de 1999; el Decret 186/1986, del 9 de juny, pel qual es regula l’ampliació 
de la xarxa de reconeixement de vehicles de Catalunya; el Decret 361/2001, del 18 
de desembre, pel qual es regula el funcionament i activitats a desenvolupar per les 
estacions d’inspecció tècnica de vehicles, i la Llei 10/2006.

La Generalitat, dins el marc legal, també ha de deinir uns models de gestió que 
facin possible una actuació harmonitzada i uns serveis eicients i de qualitat.

Atès que la llei estableix un model d’autorització administrativa per a gestionar la 
inspecció i el control reglamentari de les instal·lacions i també el servei d’inspecció 
tècnica de vehicles, la funció de supervisió i control del sistema ha d’ésser molt 
eicaç per a garantir que es mantinguin les condicions d’una competència efectiva 
entre els operadors i, al mateix temps, assegurar que aquesta competència no afecti 
la qualitat del servei d’inspecció. Per a aconseguir aquest objectiu i poder gestionar 
l’ampli ventall de funcions que té la Generalitat en matèria de seguretat industrial, 
aquesta llei crea l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

L’Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de permetre que l’actuació de 
la Generalitat en aquest àmbit sigui més lexible i eicient, i que els resultats de 
la seva gestió puguin ésser també més visibles i transparents. Així mateix, ha de 
donar la certesa i l’estabilitat necessàries als agents que operin en aquest sector, i ha 
d’agilitar l’adaptació progressiva de la gestió de la seguretat industrial a la societat 
de la informació. També ha de garantir, com s’ha dit abans, la universalitat en la 
prestació del servei.

La seguretat de les activitats que poden produir accidents greus i les limitacions 
urbanístiques a l’entorn dels establiments industrials en què es produeixen aquestes 
activitats són regulades per la Directiva 1996/82/CE, del 9 de desembre. El Reial 
decret 1254/1999, del 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels ris-
cos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, 
transposa la dita directiva a l’ordenament jurídic de l’Estat. Aquest reial decret 
estableix que les autoritats competents han de prendre mesures en la planiicació 
del territori al voltant dels establiments amb aquestes característiques, i ixa uns 
terminis per a aplicar aquesta norma. En aquesta llei es concreta el compliment 
de la dita directiva.

La Llei de seguretat industrial és la primera que regula totes les competències de 
la Generalitat en aquesta matèria, entre les quals cal destacar l’aplicació dels models 
regulats per l’Administració europea, la de l’Estat i la de Catalunya per a controlar 
els riscos i aconseguir un nivell de seguretat raonable dels productes industrials no 
alimentaris afectats per la legislació tècnica.

Aquesta llei constitueix el marc jurídic general que regula la seguretat industrial 
a Catalunya, que cal complementar amb la normativa especíica per a cada tipus 
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d’activitat, instal·lació o producte inclosa en els reglaments tècnics de seguretat 
industrial que les administracions públiques dicten en l’àmbit de llurs competències. 
Així doncs, aquesta llei no regula ni els diversos requeriments tècnics obligatoris, ni 
les característiques i la periodicitat de les inspeccions, ni les inscripcions obligatòries 
en els registres corresponents, ja que són matèries que, pel nivell de concreció amb 
què s’han de tractar, corresponen a la normativa especíica.

La Llei s’estructura en cinc títols, set disposicions addicionals, vuit disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions inals.

El títol primer determina l’objecte i l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei; en deineix 
els termes essencials, i estableix les condicions generals de la seguretat industrial 
i la responsabilitat dels agents.

El títol segon estableix els principis generals per a l’exercici de les activitats in-
dustrials que poden produir accidents greus, i habilita el Govern perquè ixi el valor 
del risc acceptable, estableixi els criteris per a determinar les distàncies mínimes 
de seguretat entre els establiments en què es desenvolupen aquestes activitats i 
els elements vulnerables, i també el procediment d’adaptació total o parcial dels 
establiments existents a aquests paràmetres una vegada concretats.

El títol tercer crea l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, que es conigura 
com l’organisme que exerceix les competències de la Generalitat en matèria de 
seguretat industrial, i n’estableix l’organització i el funcionament. L’Agència és una 
entitat de dret públic sotmesa al dret privat, excepte per a determinades funcions 
en què actua com a poder públic.

El títol quart estableix el règim regulador dels operadors de la inspecció en 
matèria de seguretat industrial, substitueix el règim de concessió per un règim 
d’autorització administrativa i determina les funcions, els requisits i les obligacions 
dels dits operadors.

El títol cinquè regula el control de l’Administració en matèria de seguretat in-
dustrial; determina la potestat inspectora i la sancionadora en matèria de seguretat 
industrial; tipiica les infraccions, i estableix el règim sancionador corresponent.

Les disposicions addicionals regulen l’aplicació concurrent d’aquesta llei, el règim 
d’autorització dels operadors de la inspecció habilitats, l’eicàcia dels actes dictats a 
l’empara del Decret 361/2001, l’accés dels nous operadors de la inspecció en matèria 
de seguretat industrial a les dades dels registres, la cooperació i la coordinació amb 
l’autoritat laboral, la determinació com a recurs econòmic de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial dels ingressos obtinguts pel iniment dels contractes conces-
sionals i de l’execució de les iances constituïdes pels concessionaris, i també l’ús 
de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Les disposicions transitòries regulen l’eicàcia, l’extinció i la transferència de 
l’habilitació dels operadors de la inspecció establerta amb caràcter excepcional 
i transitori per la Llei 10/2006; el règim d’actuació de les empreses d’inspecció 
autoritzades que no corresponguin als operadors de la inspecció habilitats d’acord 
amb la Llei 10/2006; el règim transitori que afecta la quota màxima de mercat 
dels titulars d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles, i les distàncies mínimes 
entre estacions d’inspecció tècnica de vehicles. Així mateix, també determinen 
l’exercici transitori de les funcions que aquesta llei atribueix a l’Agència Cata-
lana de Seguretat Industrial ins que no es compleixin els requisits establerts 
per l’Estatut de l’empresa pública catalana, per al qual es faculta el departament 
competent en matèria de seguretat industrial; el procés de reassignació del per-
sonal que ocupi llocs de treball en serveis que s’integrin en l’Agència; l’aplicació 
dels reglaments tècnics de seguretat industrial, i la comunicació d’accidents en 
les instal·lacions industrials.
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Les disposicions inals, d’una banda, modiiquen uns articles del text refós de 
la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, del 25 de juny, amb la inalitat de crear noves taxes, com a con-
seqüència del nou règim jurídic dels operadors en matèria de seguretat industrial 
establert per aquesta llei; d’altra banda, inclouen la delegació legislativa a favor 
del Govern per a refondre l’esmentada legislació i les disposicions que la modi-
iquin i, inalment, estableixen l’habilitació de desenvolupament reglamentari a 
favor del Govern.

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

1. L’objecte d’aquesta llei és la regulació, dins l’àmbit de competències de la 
Generalitat, del marc jurídic general de la seguretat industrial en el territori de 
Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria.

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

3. Als efectes d’aquesta llei, l’àmbit de la seguretat industrial inclou el règim de 
la inspecció tècnica de vehicles i llurs components o accessoris.

4. De conformitat amb els apartats 1, 2 i 3, aquesta llei regula:
a) El règim de seguretat de les activitats, les instal·lacions i els productes in-

dustrials.
b) El règim de control dels riscos inherents als establiments industrials en què es 

poden produir accidents greus com a conseqüència de la presència de les substàncies 
perilloses que estableix la normativa especíica.

c) L’Agència Catalana de Seguretat Industrial, com a organisme que exerceix les 
competències de la Generalitat en matèria de seguretat industrial.

d) El règim d’actuació i autorització dels operadors de la inspecció en matèria 
de seguretat industrial.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Aquesta llei és aplicable, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, a les 
activitats, les instal·lacions i els productes industrials (incloent-hi els vehicles au-
tomòbils), per llur condició de fonts de risc que, com a conseqüència d’un accident, 
poden produir danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient.

Article 3
Deinicions

Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:
a) Activitat industrial: qualsevol operació o tasca orientada a fabricar, reparar, 

mantenir, transformar o reciclar productes industrials; envasar, embalar i emma-
gatzemar aquests productes, i aproitar-ne, recuperar-ne i eliminar-ne els residus 
o els subproductes, independentment de la naturalesa dels recursos i els processos 
tècnics utilitzats.

b) Instal·lació industrial: el conjunt d’aparells, equips, elements i components 
associats a l’activitat industrial i el que, encara que no hi estigui associat, pugui 
comportar un risc industrial per a les persones, els béns o el medi ambient. S’entén 
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també per instal·lació industrial la que té la inalitat de generar, transportar, trans-
formar, distribuir o consumir energia.

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

d) Establiment industrial: tota la zona en què s’exerceix una activitat industrial, 
incloent-hi les infraestructures i les instal·lacions que té incorporades.

e) Establiment industrial en què es poden produir accidents greus: l’establiment 
industrial que, com a conseqüència de la presència de substàncies perilloses, és 
objecte de la Directiva 1996/82/CE, del 9 de desembre, i les seves modiicacions.

f) Reglament tècnic: el conjunt d’especiicacions tècniques relatives a les activi-
tats, les instal·lacions i els productes industrials, que s’han d’establir amb caràcter 
obligatori per mitjà d’una disposició normativa.

g) Norma tècnica: l’especiicació tècnica, de compliment voluntari, relativa 
a les activitats, les instal·lacions i els productes industrials, que un organisme de 
normalització pot establir i publicar.

h) Titular d’un establiment industrial o titular d’una instal·lació industrial: la 
persona física o jurídica que explota o posseeix un establiment o una instal·lació 
industrial per mitjà de qualsevol títol admès en dret, o qualsevol altra persona que 
tingui un poder econòmic determinant amb relació al funcionament tècnic de 
l’establiment o la instal·lació.

i) Tècnic competent: la persona física amb la titulació i les atribucions suicients 
per a desenvolupar les tasques d’autoria de projectes d’activitats, instal·lacions o 
productes industrials i de direcció de llur execució establertes per aquesta llei.

j) Control reglamentari de la seguretat industrial: el conjunt d’actuacions 
dirigides a veriicar que les activitats, les instal·lacions i els productes industrials 
compleixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i les altres disposicions 
aplicables per a garantir la seguretat industrial.

k) Vigilància del mercat: el conjunt d’actuacions dirigides a veriicar que els 
productes industrials que hi ha en el mercat compleixen les exigències de seguretat 
industrial aplicables.

l) Operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial: els organismes 
de control i els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles autoritzats 
per a actuar a Catalunya.

m) Risc industrial: la probabilitat que els establiments, les instal·lacions o els 
productes industrials produeixin un efecte danyós especíic en un període de temps 
determinat com a conseqüència de llurs característiques o propietats mecàniques, 
químiques, elèctriques o radioactives.

n) Risc industrial acceptable: el nivell màxim de risc que els reglaments tècnics 
de seguretat industrial, de caràcter obligatori, han de determinar tenint en compte 
tots els factors tecnològics, socials i econòmics que hi intervenen.

Article 4
Condicions generals de la seguretat industrial

1. Les activitats, les instal·lacions i els productes industrials han d’ésser projec-
tats, fabricats, instal·lats, utilitzats i mantinguts de manera que no comprometin la 
seguretat de les persones, els béns o el medi ambient més enllà del risc industrial 
acceptable.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén que les activitats, les instal·lacions i els 
productes industrials compleixen el que disposa l’apartat 1 si les activitats són des-
envolupades i les instal·lacions i els productes són utilitzats d’acord amb la inalitat 
i l’ús que els són propis, i si compleixen les condicions següents:

a) Haver estat projectats, fabricats, instal·lats, utilitzats, mantinguts i inspeccionats 
d’acord amb la legislació vigent, i complir les instruccions i els protocols establerts 
per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5191 – 8.8.2008 61803

Disposicions

b) Complir les condicions establertes per l’autorització o la llicència, si són 
preceptives.

c) Complir, en el cas de manca de legislació aplicable o d’instruccions especíi-
ques o protocols, els requeriments pertinents per a prevenir els accidents i, en el cas 
que es produeixin, mitigar-ne les conseqüències, d’acord amb les normes tècniques 
reconegudes i les bones pràctiques professionals generalment acceptades.

3. Els requeriments tècnics obligatoris que han de complir les activitats, les 
instal·lacions i els productes industrials, les inscripcions obligatòries en els 
registres corresponents i la periodicitat de les inspeccions són regulats pels 
reglaments tècnics de seguretat industrial especíics que siguin aplicables, els 
quals han d’ésser establerts per les administracions públiques, en l’àmbit de 
llurs competències.

Article 5
Responsabilitat dels agents

1. Els agents que intervenen en la seguretat industrial tenen, a més de les respon-
sabilitats establertes per la normativa especíica aplicable, les següents:

a) Els titulars de les activitats, les instal·lacions o els productes industrials són 
responsables de tenir les autoritzacions, les llicències, les inscripcions o els registres 
que siguin preceptius, i del fet que les activitats, les instal·lacions o els productes 
industrials s’usin i es mantinguin adequadament d’acord amb les condicions de 
seguretat legalment exigibles i que es facin les inspeccions periòdiques que esta-
bleix la normativa vigent.

b) Els tècnics competents autors del projecte de l’activitat, la instal·lació o el 
producte industrial, o de la modiicació del projecte, són els responsables que aquest 
s’adapti a les condicions de seguretat legalment exigibles.

c) Els tècnics competents directors de l’execució del projecte de l’obra o la 
instal·lació, o de l’execució de la modiicació del projecte, els quals han d’emetre 
el certiicat corresponent si és preceptiu, són els responsables d’adaptar l’obra o la 
instal·lació al projecte i d’adoptar les mesures i complir les condicions de seguretat 
legalment exigibles en la materialització del projecte. Si presten els serveis per a 
una empresa, aquesta n’és subsidiàriament responsable.

d) Els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, 
la reparació i l’operació d’instal·lacions i productes industrials són responsables de 
tenir les autoritzacions que siguin preceptives i de complir les condicions de segu-
retat industrial legalment exigibles, les normes tècniques reconegudes, les bones 
pràctiques professionals generalment acceptades i els requisits i les obligacions 
corresponents a les dites autoritzacions. Si es tracta de professionals, les empreses 
per les quals presten llurs serveis en són subsidiàriament responsables.

e) Les empreses de subministrament d’energia elèctrica, gasos o líquids combus-
tibles i de qualsevol producte o servei el consum del qual requereixi instal·lacions o 
productes sotmesos a reglaments tècnics de seguretat industrial són responsables 
de subministrar llur producte o servei únicament si les dites instal·lacions o els dits 
productes tenen les autoritzacions, les llicències, les inscripcions o els registres que 
siguin preceptius.

f) Els fabricants o importadors de productes industrials són responsables de 
posar en el mercat únicament productes segurs, d’acord amb el que estableixen 
la legislació especíica aplicable, les normes tècniques reconegudes i les bones 
pràctiques professionals generalment acceptades.

g) Els tallers de reparació de vehicles automòbils i de llurs equips i components 
són responsables de tenir les autoritzacions que siguin preceptives; d’instal·lar i 
utilitzar, en les reparacions que facin, únicament peces, elements i conjunts per-
mesos per la normativa aplicable, i de complir les obligacions corresponents a llur 
autorització.

h) Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial són responsables 
de tenir les autoritzacions que siguin preceptives, de desenvolupar llurs funcions 
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d’acord amb el que estableix aquesta llei i de seguir les instruccions i els protocols 
que estableixi l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

i) El personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat 
industrial és responsable de fer les seves funcions d’avaluació de conformitat, 
d’acord amb els reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables i les instruc-
cions i els protocols que estableixi l’Agència Catalana de Seguretat, i de complir 
les obligacions corresponents a la seva autorització. Els operadors de la inspecció 
per als quals presten serveis en són subsidiàriament responsables.

j) La resta d’entitats que fan activitats de certiicació, assaig, inspecció, avaluació 
de conformitat, avaluació de riscos, auditoria o formació en matèria de seguretat 
industrial són responsables de tenir les autoritzacions que siguin preceptives, de 
desenvolupar les seves funcions d’acord amb el que estableix la normativa aplica-
ble i de seguir les instruccions i els protocols que estableixi l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial.

2. Els agents que intervenen en la seguretat industrial han de col·laborar amb 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial i facilitar-li tota la informació que sigui 
rellevant sobre la pròpia activitat perquè l’Agència pugui desenvolupar adequadament 
les seves funcions, amb l’objecte de garantir les inalitats preventives establertes 
per l’article 1.

3. El Govern ha de desenvolupar, per mitjà d’un decret, els requisits, les obliga-
cions i els procediments d’autorització dels agents quan sigui preceptiu, i també, si 
escau, el règim de responsabilitats que estableix l’apartat 1.

TÍTOL II
De la seguretat en les activitats industrials que poden produir accidents greus i 
de les limitacions urbanístiques al seu entorn

Article 6
Règim jurídic de les activitats industrials que poden produir accidents greus

Als establiments industrials en què es poden produir accidents greus, deinits 
per l’article 3.e, els és aplicable la normativa de transposició i desenvolupament de 
la Directiva 1996/82/CE, del 9 de desembre, i les seves modiicacions.

Article 7
Planejament urbanístic i prevenció de riscos industrials

1. El planejament urbanístic ha d’evitar que les zones amb un risc industrial 
superior a l’acceptable, d’acord amb el que estableix l’article 8.a, siguin urbanit-
zades o s’hi ediiquin elements vulnerables, llevat del cas de les obres que tinguin 
per inalitat la prevenció d’aquest risc, en els termes que estableix la normativa 
d’urbanisme.

2. L’ordenació de la implantació i la distribució dels usos en el territori que 
faci el planejament urbanístic ha de respectar les distàncies de seguretat, ixades 
d’acord amb el que estableix l’article 8.c, entre els establiments industrials en què 
es poden produir accidents greus i les zones d’habitatge permanent, les zones de 
concurrència pública, les zones d’interès natural i els elements vulnerables, d’acord 
amb el que estableix l’article 8.b.

3. Simultàniament al tràmit d’informació pública dels plans urbanístics que per-
metin la implantació d’establiments industrials en què es poden produir accidents 
greus o que afectin els voltants d’establiments ja existents, s’ha de sol·licitar un 
informe preceptiu a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, que és vinculant si 
ho estableix la normativa aplicable. A aquest efecte, l’Agència pot requerir a tots els 
titulars dels dits establiments que presentin una anàlisi quantitativa de risc, la qual 
ha d’ésser elaborada d’acord amb les instruccions que estableixi l’Agència.

4. Es requereix un informe previ, de caràcter preceptiu i vinculant, de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial amb relació tant a la implantació de nous establiments 
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industrials en què es poden produir accidents greus, com a la realització de canvis 
o modiicacions substancials en els existents. A aquest efecte, els titulars dels dits 
establiments han de presentar a l’Agència una anàlisi quantitativa de risc, la qual 
ha d’ésser elaborada d’acord amb les instruccions que estableixi l’Agència.

5. Els titulars dels establiments industrials existents en què es poden produir 
accidents greus han de presentar a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial una 
anàlisi quantitativa de risc, la qual ha d’ésser elaborada d’acord amb les instruccions 
i dins els terminis que estableixi l’Agència.

Article 8
Risc industrial acceptable i condicions de seguretat industrial

Als efectes del que estableixen els articles 6 i 7, el Govern ha de ixar, per mitjà 
d’un decret:

a) El valor del risc industrial acceptable.
b) Els elements vulnerables a què fa referència l’article 7.1 a l’efecte del que 

estableix aquesta llei.
c) Els criteris per a determinar les distàncies mínimes de seguretat a què fa 

referència l’article 7.2.
d) El procediment d’adaptació, total o parcial, dels establiments existents a les 

condicions a què fa referència aquest article.

TÍTOL III
De l’Agència Catalana de Seguretat Industrial

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 9
L’Agència Catalana de Seguretat Industrial

1. Es crea l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, que és l’organisme que 
exerceix les competències de la Generalitat en matèria de seguretat industrial.

2. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial és una entitat de dret públic de la 
Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per a complir 
les seves funcions. L’activitat de l’Agència s’ajusta, amb caràcter general, a les nor-
mes de dret privat aplicables en cada cas, llevat dels actes que impliquin l’exercici 
de potestats públiques, que han d’ésser regulats pel dret administratiu. L’Agència 
se sotmet al dret públic en les relacions amb el departament al qual és adscrita i en 
l’organització i el funcionament dels seus òrgans col·legiats.

3. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial es regeix per aquesta llei; el text 
refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legis-
latiu 2/2002, del 31 de desembre; els seus estatuts, i la resta de lleis i disposicions 
que siguin aplicables.

4. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial té autonomia funcional i de gestió, 
i és adscrita al departament competent en matèria de seguretat industrial, el qual 
exerceix el control d’eicàcia i eiciència sobre la seva activitat.

5. Els estatuts de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial han d’ésser aprovats pel 
Govern, per mitjà d’un decret, a proposta del conseller o consellera del departament 
al qual és adscrita l’Agència. Els dits estatuts han de desenvolupar l’organització i 
el règim jurídic de l’Agència i n’han de ixar les normes de funcionament.

Article 10
Funcions

L’Agència Catalana de Seguretat Industrial té les funcions següents:
a) Executar la política i exercir les competències de la Generalitat en matèria de 

seguretat industrial, d’acord amb les directrius del departament competent.
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b) Fomentar la seguretat industrial, difondre els valors i la cultura propis de la 
prevenció de riscos industrials i promoure la recerca i la difusió del coneixement 
en aquest àmbit.

c) Determinar, sens perjudici del que estableix l’apartat 3 de la disposició addicional 
primera, les mesures i els recursos necessaris per a tenir un sistema de prevenció 
del risc industrial, de limitació del dit risc a un nivell socialment acceptable i de 
mitigació de les conseqüències dels accidents que es puguin produir.

d) Facilitar a tots els agents que intervenen en la seguretat industrial, als quals 
fa referència l’article 5, el compliment de llurs funcions i obligacions per a asse-
gurar i millorar les condicions de seguretat de les activitats, les instal·lacions i els 
productes industrials.

e) Proposar al departament al qual és adscrita l’aprovació de disposicions en 
matèria de seguretat industrial.

f) Exercir la vigilància i el control sobre els operadors de la inspecció en matèria 
de seguretat industrial i adoptar les mesures correctores pertinents per a garantir 
que el nivell de qualitat dels serveis que presten és adequat i que es manté un règim 
de competència efectiva entre els operadors.

g) Vetllar per l’homogeneïtat i el rigor amb què tots els operadors de la inspecció 
en matèria de seguretat industrial presten llurs serveis.

h) Assegurar la universalitat del servei d’inspecció per mitjà de la prestació 
subsidiària quan sigui necessari per manca d’iniciativa privada, o en el cas que el 
servei que presta es deixi de donar. En aquest cas, l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial pot fer el dit servei d’una manera directa, per mitjà de la participació en 
societats d’economia mixta, en qualsevol altra forma admesa en dret, o bé encar-
regar-lo a un operador de la inspecció.

i) Subscriure acords de col·laboració amb els col·legis professionals correspo-
nents amb relació als documents de projecte o d’execució sotmesos a visat i que, 
d’acord amb la normativa aplicable, cal presentar per a posar en funcionament les 
instal·lacions industrials noves o les modiicacions d’instal·lacions ja existents, amb 
l’objecte d’assegurar la qualitat tècnica dels dits documents.

j) Les funcions que, per llur naturalesa, li encomani el departament competent 
en matèria de seguretat industrial o el Govern.

Article 11
Contracte de gestió

Les relacions de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial amb el departament 
al qual és adscrita s’articulen per mitjà d’un contracte de gestió, que té caràcter 
temporal i que ha d’incloure, com a mínim: la deinició dels objectius que ha d’as-
solir l’Agència; els recursos personals, materials i econòmics de què disposa; els 
resultats que preveu obtenir, i els instruments de seguiment, control i avaluació a 
què ha d’ésser sotmesa la seva activitat.

Article 12
Activitats

1. Correspon a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, per a exercir les 
competències de la Generalitat en matèria de seguretat industrial i per a complir 
les seves funcions, el desenvolupament de les activitats següents:

a) Atorgar les autoritzacions dels organismes de control i els titulars de les esta-
cions d’inspecció tècnica de vehicles, i també, si escau, revocar-les o suspendre-les, 
d’acord amb el que estableix aquesta llei.

b) Controlar l’activitat dels organismes de control i els titulars de les estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles.

c) Aprovar les instruccions i els protocols d’actuació per als operadors de la 
inspecció de seguretat industrial, d’acord amb la normativa aplicable.

d) Resoldre les manifestacions de disconformitat dels interessats davant les 
inspeccions que facin els operadors.
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e) Atorgar les autoritzacions de les altres entitats que fan activitats de certiicació, 
assaig, inspecció, avaluació, auditoria o formació en matèria de seguretat industrial 
si és preceptiu, i també, si escau, revocar-les o suspendre-les. Controlar-ne l’activitat 
i aprovar les instruccions i els protocols d’actuació corresponents, d’acord amb la 
normativa aplicable.

f) Atorgar les autoritzacions de les persones físiques o jurídiques que interve-
nen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions i de 
productes industrials si és preceptiu, i també, si escau, revocar-les o suspendre-les. 
Controlar-ne l’activitat i aprovar les instruccions i els protocols d’actuació corres-
ponents, d’acord amb la normativa aplicable.

g) Exercir les competències que corresponen a la Generalitat amb relació a la 
seguretat industrial en general i, més en concret, el control dels riscos inherents als 
accidents greus que són conseqüència de la presència de substàncies perilloses.

h) Emetre un informe previ amb referència als establiments industrials en què es 
poden produir accidents greus, tant en el cas dels plans urbanístics que permetin la 
implantació d’aquest tipus d’establiments o que afectin els voltants d’establiments ja 
existents, al qual fa referència l’article 7.3, com en el cas de la implantació de nous 
establiments i la realització de canvis o modiicacions substancials en els existents, 
al qual fa referència l’article 7.4.

i) Exercir la potestat de control de l’Administració i la potestat sancionadora 
en matèria de seguretat industrial que li assigna aquesta llei o la resta de normes 
aplicables.

j) Rebre la documentació establerta per a posar en funcionament les noves 
instal·lacions en els casos que ho determini la normativa aplicable o autoritzar 
altres entitats a rebre-la, i també elaborar el document que habilita els titulars de 
les dites instal·lacions a posar-les en funcionament, o bé, si escau, autoritzar altres 
entitats a elaborar-lo.

k) Exercir les competències que corresponen a la Generalitat en matèria de control 
metrològic, entre les quals: atorgar, i, si escau, revocar o suspendre les autoritzacions 
dels organismes que fan activitats de control i veriicació metrològica i controlar-ne 
les actuacions d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

l) Exercir les competències que corresponen a la Generalitat en matèria de 
contrastació de metalls preciosos, entre les quals: atorgar, i, si escau, revocar o 
suspendre les autoritzacions dels laboratoris de contrastació i controlar-ne les 
actuacions d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

m) Exercir les competències que corresponen a la Generalitat en matèria de 
certiicació de conformitat dels productes industrials fabricats a Catalunya, o im-
portats per persones físiques o jurídiques amb seu social a Catalunya, subjectes a 
reglaments tècnics de seguretat d’àmbit estatal.

n) Exercir les competències que corresponen a la Generalitat en matèria de vigi-
lància del mercat, sens perjudici de l’exercici de les competències que té atribuïdes 
l’Agència Catalana del Consum amb relació als productes industrials destinats als 
consumidors.

o) Administrar els béns que hagin revertit a la Generalitat com a conseqüència 
del iniment de les concessions administratives i subscriure contractes amb orga-
nismes de control o titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles perquè 
aquests puguin utilitzar els dits béns en llur activitat.

p) Establir acords, convenis i contractes amb institucions públiques o privades 
per a complir adequadament les seves funcions.

q) Qualsevol altra activitat de l’Administració en matèria de seguretat industrial 
que tingui atribuïda la Generalitat i no hagi estat assignada legalment a un altre 
òrgan o organisme administratiu.

2. Amb relació a la informació, la recepció de documentació, el registre, la 
tramitació d’expedients i, si escau, la resolució i el seguiment dels procediments 
administratius corresponents a l’exercici de les seves funcions, l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial ha d’establir un protocol de col·laboració amb l’òrgan o l’or-
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ganisme de la Generalitat que tingui com a inalitat actuar com a oicina de gestió 
uniicada per a facilitar i simpliicar als titulars, als professionals i a les empreses 
el compliment dels tràmits, les obligacions i les gestions administratives derivades 
de la normativa en matèria de seguretat industrial.

3. L’òrgan o l’organisme de la Generalitat competent en matèria d’energia ha 
d’establir un protocol de col·laboració amb l’Agència Catalana de Seguretat Indus-
trial, amb relació a les activitats i les instal·lacions industrials a què fa referència 
l’apartat 2 de la disposició addicional primera, amb les inalitats següents:

a) Assegurar un model integrat de gestió de la seguretat industrial.
b) Garantir una coordinació i una delimitació adequades de les actuacions res-

pectives, en l’àmbit de llurs competències.
c) Assegurar l’aplicació de requeriments únics de seguretat i de criteris únics 

d’inspecció amb relació als reglaments tècnics de seguretat industrial comuns.
d) Establir els procediments administratius que garanteixin llur actuació coor-

dinada en l’exercici del control de l’Administració, regulat pel títol V.
4. L’òrgan o l’organisme de la Generalitat competent en matèria d’energia, per 

mitjà del protocol a què fa referència l’apartat 3, pot encarregar a l’Agència Cata-
lana de Seguretat Industrial, per motius d’eiciència operativa i d’optimització de 
recursos, que faci determinades activitats que són competència seva.

5. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial pot establir, amb els departaments 
competents en matèria de formació professional, acords especíics de reconeixe-
ment de titulacions i de sistemes d’acreditació de competències professionals amb 
relació a les autoritzacions de les persones físiques que intervenen en la instal·lació, 
el manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions i de productes industrials, 
a les quals fa referència l’apartat 1.f.

6. Les activitats a què fa referència l’apartat 1.g i h s’entenen sens perjudici de 
les competències atribuïdes al departament competent en matèria de protecció civil 
i de prevenció i extinció d’incendis.

CAPÍTOL II
Organització

Article 13
Òrgans de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial

1. Els òrgans de govern de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial són el 
Consell Rector i la Direcció.

2. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial és assistida pel Consell Assessor, 
que n’és l’òrgan d’orientació i consulta.

3. L’organització i el funcionament dels òrgans de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial són regulats per aquesta llei, els estatuts de l’Agència i les altres lleis i 
disposicions que els siguin aplicables.

Article 14
El Consell Rector

1. El Consell Rector és el màxim òrgan de govern de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial.

2. El Consell Rector és integrat per:
a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament 

competent en matèria de seguretat industrial.
b) Un vicepresident o vicepresidenta, amb rang mínim de director o directora 

general, nomenat i separat pel Govern a proposta del conseller o consellera del 
departament competent en matèria de seguretat industrial, que ha d’auxiliar el 
president o presidenta i substituir-lo en cas d’absència o malaltia.

c) Quatre vocals, amb rang mínim de directors generals, en representació del 
departament competent en matèria de seguretat industrial.
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d) Dos vocals, amb rang mínim de directors generals, en representació del de-
partament competent en matèria d’energia.

e) Set vocals de l’Administració de la Generalitat, amb rang mínim de directors 
generals: un en representació del departament competent en matèria de consum; 
un altre en representació del departament competent en matèria de protecció civil 
i de prevenció i extinció d’incendis; un altre en representació del departament 
competent en matèria de medi ambient; un altre en representació del departament 
competent en matèria de qualiicacions professionals; un altre en representació 
del departament competent en matèria d’urbanisme; un altre en representació del 
departament competent en matèria de salut, i un altre en representació del depar-
tament competent en matèria de prevenció de riscos laborals.

f) El director o directora de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb 
veu i sense vot.

g) Un secretari o secretària, que ha d’ésser nomenat entre el personal adscrit a 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb veu i sense vot.

3. Els vocals del Consell Rector són nomenats i separats pel Govern, a proposta 
del conseller o consellera del departament al qual és adscrita l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial.

4. El Consell Rector té les funcions següents:
a) Fixar les directrius d’actuació de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.
b) Aprovar la proposta de contracte de gestió.
c) Aprovar l’avantprojecte de pla d’actuació, d’inversions i de finançament 

corresponent a l’exercici següent i trametre’l al conseller o consellera d’Economia 
i Finances, per mitjà del departament al qual és adscrita l’Agència Catalana de Se-
guretat Industrial, d’acord amb el que estableix l’article 29 del text refós de la Llei 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana.

d) Aprovar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial.

e) Aprovar el balanç anual i la memòria anual de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial, i avaluar-ne periòdicament els plans d’actuació i els resultats.

f) Aprovar els convenis de cooperació amb altres administracions públiques.
g) Aprovar, si escau, el reglament de règim interior de l’Agència Catalana de 

Seguretat Industrial.
h) Convocar i adjudicar els concursos a què fan referència els articles 31 i 37.2 i 

l’apartat 2 de la disposició addicional primera.
i) Autoritzar, a proposta de la Direcció de l’Agència, l’alienació, l’afectació, la 

desafectació, el gravamen i la disposició dels béns i els drets de l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial.

j) Exercir les funcions d’òrgan de contractació si la quantia del contracte excedeix 
els 300.000 euros.

k) Atorgar, a proposta de la Direcció de l’Agència, les autoritzacions dels ope-
radors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, i també revocar-les o 
suspendre-les, d’acord amb el que estableix aquesta llei.

l) Exercir la potestat sancionadora pel que fa a les infraccions molt greus i acordar 
de suspendre o revocar les autoritzacions dels operadors de la inspecció en matèria 
de seguretat industrial quan sigui procedent.

m) Aprovar i modiicar la relació de llocs de treball de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial i el règim retributiu del seu personal.

n) Aprovar mesures per a fomentar la seguretat industrial i difondre els valors 
de la prevenció de riscos industrials.

5. El Consell Rector ha de complir les normes de funcionament següents:
a) Reunir-se, com a mínim, dues vegades l’any.
b) Tenir les reunions extraordinàries que convinguin, segons la urgència de les 

matèries que hagi de tractar.
6. Les reunions del Consell Rector, tant les ordinàries com les extraordinàries, 

són convocades a iniciativa del president o presidenta, que en ixa l’ordre del dia. El 
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president o presidenta també ha de convocar una sessió extraordinària del Consell 
Rector si ho demana un terç dels seus membres. En aquest cas, la reunió s’ha de 
tenir en el termini màxim d’un mes des de la data de petició.

7. Per a facilitar el funcionament operatiu de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial, el Consell Rector pot acordar la constitució d’un comitè executiu, en el 
qual pot delegar l’exercici de determinades funcions. Els estatuts de l’Agència han 
de determinar, si escau, la composició del comitè executiu, la periodicitat de les 
reunions que ha de tenir i les funcions que pot delegar.

Article 15
La Direcció

1. La Direcció, que és l’òrgan que dirigeix l’activitat de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial, ha d’actuar sota les directrius del Consell Rector.

2. El director o directora de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial és no-
menat i separat pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departament 
al qual és adscrita l’Agència.

3. El director o directora de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de tenir 
la formació, els mèrits i la professionalitat adequats per a l’exercici del seu càrrec.

4. La Direcció té les funcions següents:
a) Executar els acords del Consell Rector.
b) Signar el contracte de gestió amb el departament al qual sigui adscrita l’Agència 

Catalana de Seguretat Industrial.
c) Elaborar anualment la proposta dels plans d’actuació, inversió i inançament, 

el balanç i la memòria de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, perquè els 
aprovi el Consell Rector.

d) Elaborar anualment el pressupost d’explotació i d’inversions de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial, perquè l’aprovi el Consell Rector.

e) Exercir la direcció del personal de l’Agència Catalana de Seguretat Indus-
trial.

f) Assumir la representació legal ordinària de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial, tant la judicial com l’extrajudicial.

g) Proposar al Consell Rector les autoritzacions dels operadors de la inspecció 
en matèria de seguretat industrial, i també llur revocació o suspensió, d’acord amb 
les sancions establertes per aquesta llei.

h) Atorgar les autoritzacions del personal inspector dels operadors de la 
inspecció en matèria de seguretat industrial, i també, si escau, revocar-les o 
suspendre-les.

i) Atorgar les autoritzacions de les altres entitats que fan activitats de certiicació, 
assaig, inspecció, avaluació, auditoria o formació en matèria de seguretat industrial 
quan sigui preceptiu, i també, si escau, revocar-les o suspendre-les.

j) Atorgar les autoritzacions de les persones físiques o jurídiques que intervenen 
en la instal·lació, el manteniment o la reparació d’instal·lacions industrials quan 
sigui preceptiu, i també, si escau, revocar-les o suspendre-les.

k) Aprovar les instruccions i els protocols de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial per a la prestació de l’activitat dels operadors de la inspecció i, en general, 
en matèria de seguretat industrial.

l) Aprovar les instruccions de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial per a 
la utilització que han de fer els operadors de la inspecció en matèria de seguretat 
industrial dels serveis i sistemes d’informació i dels mitjans electrònics, informàtics 
i telemàtics.

m) Aprovar el programari que implanti l’ús que ha de fer l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, en la seva 
relació amb els diferents agents de la seguretat industrial.

n) Atorgar, i també, si escau, revocar o suspendre les autoritzacions dels orga-
nismes que fan activitats de control i veriicació metrològica i dels laboratoris de 
contrastació de metalls preciosos.
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o) Exercir les funcions de gestió, liquidació i recaptació de les taxes i altres 
ingressos que corresponguin a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

p) Exercir la potestat sancionadora pel que fa a les infraccions lleus i greus 
establertes per aquesta llei.

q) Signar convenis i acords amb l’Administració de la Generalitat o altres entitats.
r) Proposar al Consell Rector l’autorització de l’alienació, l’afectació, la desa-

fectació, el gravamen i la disposició dels béns i els drets de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial.

s) Autoritzar les despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris de l’Agència Ca-
talana de Seguretat Industrial.

t) Exercir les funcions pròpies d’un òrgan de contractació si la quantia del con-
tracte no excedeix els 300.000 euros.

u) Qualsevol altra funció de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial no atri-
buïda expressament a cap altre òrgan.

Article 16
El Consell Assessor

1. El Consell Assessor és l’òrgan d’orientació i consulta de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial, en el qual hi ha representats els agents públics i privats amb 
interessos relacionats amb la inalitat de l’Agència.

2. El Consell Assessor és integrat pels membres següents:
a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament al 

qual és adscrita l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.
b) Dos representants de les associacions de consumidors i usuaris més repre-

sentatives.
c) Dos representants de les associacions empresarials més representatives.
d) Dos representants de les organitzacions sindicals de treballadors més repre-

sentatives.
e) Dos representants de les universitats, a proposta del Consell Interuniversitari 

de Catalunya.
f) Dos representants de les associacions municipalistes.
g) Dos representants de les associacions d’empreses autoritzades que interve-

nen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions i 
productes industrials.

h) Un representant o una representant de l’associació empresarial d’assegurances 
més representativa de Catalunya.

i) Un representant o una representant de les associacions de tallers de reparació 
de vehicles més representatives.

j) Un representant o una representant de les empreses concessionàries de vehicles 
automòbils.

k) Un representant o una representant del Col·legi Oicial d’Enginyers Industrials 
de Catalunya.

l) Un representant o una representant del Consell de Col·legis d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Catalunya.

m) Dos representants dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat 
industrial autoritzats; un, dels organismes de control i l’altre, dels titulars de les 
estacions d’inspecció tècnica de vehicles.

3. Els vocals són nomenats i separats pel conseller o consellera del departament 
al qual és adscrita l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, a proposta de l’entitat 
que representin.

4. El Govern pot modiicar, per mitjà d’un decret, la composició del Consell As-
sessor per a actualitzar la representació dels agents públics i privats amb interessos 
relacionats amb la inalitat de l’Agència.

5. El Consell Assessor té les funcions següents:
a) Assessorar i informar el Consell Rector en qüestions relacionades amb les 

inalitats de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.
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b) Proposar l’aprovació de disposicions i l’adopció d’acords que siguin adequats 
per als objectius de la seguretat industrial.

c) Informar sobre qualsevol assumpte que li demani el Govern o el conseller 
o consellera del departament al qual és adscrita l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial, en l’àmbit de les funcions d’aquesta.

d) Informar sobre la proposta del contracte de gestió i l’avantprojecte de pla 
d’actuació, inversions i inançament.

e) Les altres funcions que li siguin encomanades d’acord amb la legislació 
vigent.

6. El Consell Assessor, per mitjà del director o directora de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial, ha de disposar de totes les informacions que siguin necessàries 
per a exercir adequadament les seves funcions.

7. El Consell Assessor ha de complir les normes de funcionament següents:
a) Reunir-se, com a mínim, una vegada cada sis mesos.
b) Tenir les reunions extraordinàries que convinguin, segons la urgència de les 

matèries que hagi de tractar.
8. Les reunions del Consell Assessor, tant les ordinàries com les extraordinàries, 

són convocades a iniciativa del president o presidenta, que en ixa l’ordre del dia. El 
president o presidenta també ha de convocar una sessió extraordinària del Consell 
Assessor si ho demana un terç dels seus membres. En aquest cas, la reunió s’ha de 
tenir en el termini màxim d’un mes des de la data de petició.

CAPÍTOL III
Recursos humans, patrimonials i econòmics

Article 17
Personal de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial

1. El personal de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial es classiica en:
a) Personal funcionari de la Generalitat.
b) Personal laboral.
2. Al personal funcionari de l’Agència li és aplicable la normativa sobre funció 

pública de la Generalitat i els acords i les millores que es puguin establir, amb 
caràcter general, per a tot el personal funcionari de la Generalitat.

3. Al personal laboral de l’Agència li és aplicable el conveni col·lectiu únic vigent 
de personal laboral de la Generalitat, sempre que no es negociï un conveni propi o 
mentre les parts legitimades no acordin l’aplicació d’una altra norma.

4. La selecció del personal de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial s’ha 
de fer d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, publicitat i capacitat, adoptant 
mesures d’acció positiva dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral 
entre dones i homes.

5. Els llocs de treball que comporten l’exercici de potestats públiques es reserven 
al personal funcionari. Es consideren incloses dins les potestats públiques, en tots 
els casos, les funcions i les activitats corresponents al control de l’Administració 
en matèria de seguretat industrial, regulat pel títol V, que inclou la potestat inspec-
tora i la potestat sancionadora. Així mateix, determinats llocs de treball, per llurs 
característiques especials, poden ésser reservats també al personal funcionari de 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. La relació de llocs de treball de l’Agència 
ha de determinar, en cada cas, aquesta circumstància.

Article 18
Patrimoni de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial

1. El patrimoni de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial és integrat pels 
béns següents:

a) Els béns i els drets que li adscriu el Govern perquè pugui complir les seves 
funcions.
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b) Els béns i els drets revertits a la Generalitat com a conseqüència del iniment 
de les concessions existents amb anterioritat, els quals tenen la condició de béns 
patrimonials.

c) Els béns i els drets que l’Agència Catalana de Seguretat Industrial pugui 
adquirir per mitjà de qualsevol de les formes admeses en dret.

2. Els béns i els drets adscrits conserven la qualiicació jurídica originària. 
L’adscripció no implica la transmissió del domini públic ni la desafectació.

3. La gestió del patrimoni de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial està 
subjecta a la legislació vigent sobre el patrimoni de la Generalitat, sens perjudici 
del que estableix la disposició addicional segona.

Article 19
Recursos econòmics de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial

L’Agència Catalana de Seguretat Industrial té els recursos econòmics següents:
a) Els que li assignin els pressupostos de la Generalitat, incloent-hi els derivats 

dels contractes de gestió.
b) Els productes, els rendiments i els increments derivats del seu patrimoni.
c) Les taxes i altres ingressos públics que li corresponguin.
d) Els preus privats que pugui percebre com a conseqüència de la seva activi-

tat.
e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si escau, d’acord amb la 

legislació vigent.
f) Els ingressos procedents de les sancions que seran objecte de l’afectació 

establerta per l’article 48.
g) Les subvencions, les aportacions i les donacions que li siguin atorgades pro-

cedents d’altres administracions o d’ens públics.
h) Qualsevol altre recurs econòmic que li pugui correspondre d’acord amb la 

legislació vigent.

Article 20
Pressupost

El pressupost de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial es regeix pel que 
estableixen el text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre; el text refós de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, i les lleis de pressupostos 
successives de la Generalitat.

CAPÍTOL IV
El règim jurídic de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial

Article 21
Actes administratius de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial

1. Els actes de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial que comporten l’exer-
cici de potestats públiques són actes administratius. Es consideren incloses dins les 
potestats públiques, en tots els casos, les funcions i les activitats corresponents al 
control de l’Administració en matèria de seguretat industrial, regulat pel títol V, el 
qual inclou la potestat inspectora i la potestat sancionadora.

2. Els actes administratius de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, pel 
que fa al procediment amb què s’adopten, els efectes que tenen i llur règim de re-
cursos i execució, es regeixen per aquesta llei, les disposicions reglamentàries que 
la desenvolupin i la legislació reguladora del procediment administratiu aplicable 
a Catalunya.

3. Els actes relatius a la gestió, la liquidació i la recaptació de les taxes de l’Agèn-
cia Catalana de Seguretat Industrial són regulats pel que disposa aquesta llei i la 
normativa tributària aplicable.
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4. Els actes administratius dictats per la Direcció poden ésser recorreguts en 
alçada davant el president o presidenta del Consell Rector. Els actes administratius 
dictats pel Consell Rector exhaureixen la via administrativa.

Article 22
Règim de contractació

Els contractes que subscrigui l’Agència Catalana de Seguretat Industrial s’han 
d’ajustar al que estableix la normativa reguladora dels contractes del sector pú-
blic.

Article 23
Comptabilitat i control econòmic i inancer

1. El règim econòmic de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial és el cor-
responent al sector públic.

2. El control econòmic i inancer de l’activitat de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial s’efectua per mitjà dels procediments de control inancer 
permanent i d’auditoria pública, d’acord amb el que estableix el text refós de 
la Llei de inances públiques de Catalunya. El control inancer permanent és 
portat a terme per la Intervenció General de la Generalitat, i l’auditoria pública 
ha d’ésser efectuada directament per la Intervenció General o bé sota la direcció 
d’aquesta.

3. El règim de comptabilitat de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial 
s’ha de subjectar al pla especial que aprovi la Intervenció General de la Gene-
ralitat.

Article 24
Dissolució

La dissolució de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial es produeix per mitjà 
d’una llei, la qual ha d’establir el procediment de liquidació i la manera com els 
òrgans de l’Agència han de continuar exercint llurs funcions ins que la liquidació 
sigui completa.

TÍTOL IV
Del règim jurídic dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat indus-
trial

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 25
Operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per operadors de la inspecció en matèria 
de seguretat industrial:

a) Els organismes de control constituïts amb la inalitat de veriicar el compli-
ment obligatori de les condicions de seguretat de les activitats, les instal·lacions i 
els productes industrials establertes pels reglaments tècnics de seguretat industrial, 
per mitjà d’activitats de certiicació, assajos, inspecció o auditoria autoritzats per 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, d’acord amb el que estableixen aquesta 
llei i la normativa reglamentària que la desenvolupi.

b) Els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles autoritzats per 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, d’acord amb el que estableixen aquesta 
llei i la normativa reglamentària que la desenvolupi.

2. El personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat 
industrial, d’acord amb els articles 30.1.h i i, i 36.1.h i i, ha de tenir la competència 
professional pertinent, mantenir-la i actualitzar-la. Aquesta competència professional 
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suposa l’existència, la idoneïtat, la suiciència, el manteniment i l’actualització de 
les qualiicacions, els coneixements tècnics, les habilitats personals i l’experiència 
professional per a desenvolupar les funcions i les tasques d’inspecció que li cor-
responen.

3. Els certiicats emesos pel personal inspector dels operadors de la inspecció 
en matèria de seguretat industrial tenen la mateixa validesa jurídica que els 
certiicats emesos pel personal inspector de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial.

4. Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, llur personal 
de direcció i llur personal inspector han d’ésser independents de les parts involu-
crades. El règim d’incompatibilitats s’ha de desplegar per mitjà d’un decret, el qual 
ha de determinar:

a) Les activitats incompatibles amb les especiicitats corresponents a cadascun 
dels operadors de la inspecció.

b) Les condicions de pertinença a grups empresarials que desenvolupin activitats 
considerades incompatibles.

c) Les incompatibilitats de caràcter personal dels socis, el personal de direcció i 
el personal inspector dels operadors de la inspecció. En tots els casos, es consideren 
incompatibles les activitats que puguin entrar en conlicte amb llur independència 
de judici i integritat respecte a les activitats d’inspecció.

Article 26
Règim de prestació dels serveis d’inspecció

1. El règim de prestació dels serveis d’inspecció és el d’autorització adminis-
trativa.

2. El Govern ha de determinar, per mitjà d’un decret, les característiques 
mínimes del sistema de prestació dels serveis d’inspecció, per a garantir que 
els dits serveis tenen una cobertura territorial adequada, per a assegurar-ne la 
qualitat i per a establir unes condicions de competència efectiva i lleial entre 
els operadors.

3. Els serveis d’inspecció han d’ésser prestats directament pels operadors autorit-
zats, d’acord amb aquesta llei. En cap cas no es pot subcontractar un tercer perquè 
els presti, ni parcialment ni totalment.

4. Els serveis d’inspecció han d’esser prestats de manera exclusiva pels 
operadors de la inspecció autoritzats que iniciïn les actuacions inspectores. En 
casos justiicats, l’Agència Catalana de Seguretat Industrial pot autoritzar el 
iniment d’aquestes actuacions per mitjà de la intervenció d’un altre operador 
autoritzat.

Article 27
Obligacions dels operadors

1. Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial tenen les 
obligacions següents:

a) Complir els requisits pels quals se’ls ha atorgat l’autorització mentre aquesta 
sigui vigent.

b) Justiicar que compleixen els requisits exigibles davant l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial, com a màxim cada quatre anys, comptadors a partir de 
l’atorgament de l’autorització, i mentre aquesta sigui vigent.

c) Complir, si escau, els compromisos derivats de les adjudicacions dels concur-
sos a què fan referència els articles 31 i 37.2 i l’apartat 2 de la disposició addicional 
primera.

d) Complir adequadament les funcions que els corresponen com a organismes 
de control, establertes per l’article 29, o les que els corresponen com a titulars de 
les estacions d’inspecció tècnica de vehicles, establertes per l’article 35.

e) Complir la funció d’inspecció d’una manera ajustada a la realitat dels fets i 
d’acord amb l’aplicació correcta dels reglaments tècnics de seguretat industrial, 
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la resta de la normativa aplicable i les instruccions i els protocols que estableixi 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial per a la prestació de llur activitat.

f) Supervisar les actuacions de llur personal inspector i assegurar-se que les fa 
correctament.

g) Assegurar, en llurs actuacions, la qualitat dels serveis d’inspecció per als 
quals estan autoritzats.

h) Complir les instruccions i els protocols que estableixi l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial per a la prestació de llur activitat.

i) No subcontractar la prestació del servei d’inspecció i mantenir l’exclusivitat 
de les actuacions inspectores, d’acord amb el que estableix l’article 26.3 i 4.

j) Aplicar, en la prestació de llurs serveis d’inspecció, les tarifes que hagin co-
municat a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

k) Ingressar a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial l’import de les taxes i 
altres obligacions econòmiques que els corresponen com a operadors de la inspecció, 
i també l’import de les taxes provinents del cobrament als subjectes passius que els 
sol·licitin els serveis, d’acord amb el que estableix la normativa sobre taxes i preus 
públics de la Generalitat.

l) Utilitzar els serveis i sistemes d’informació i els mitjans electrònics, informà-
tics i telemàtics d’acord amb les instruccions establertes per l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial.

m) Garantir la conidencialitat de la informació que hagin pogut obtenir en el 
decurs de llurs actuacions i complir la normativa aplicable en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal.

n) Tenir, en llurs oicines o dependències d’atenció al públic o en llurs estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles, serveis d’informació i de consulta tècnica per a 
atendre adequadament les qüestions que se’ls formulin.

o) Facilitar a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, d’acord amb l’article 
5.2, tota la informació que sigui rellevant sobre la pròpia activitat perquè l’Agència 
pugui desenvolupar adequadament les seves funcions, i col·laborar amb aquesta 
amb l’objecte de garantir les inalitats preventives establertes per l’article 1.

p) Comunicar a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial els canvis substancials 
de composició de llur capital social i les fusions, les absorcions o qualsevol canvi 
en llurs òrgans mercantils o en llurs representants legals.

q) Actualitzar anualment, d’acord amb l’increment de l’índex de preus al consum, 
les quanties corresponents a la pòlissa de responsabilitat civil i a la iança a què fan 
referència els articles 30.1.l i m, i 36.1 l i m.

r) Adaptar-se a les obligacions per als operadors que la normativa estableixi amb 
posterioritat a l’autorització.

2. Les obligacions a què fa referència l’apartat 1 s’han de desenvolupar per mitjà 
d’un decret.

Article 28
Tarifes dels serveis de control del compliment reglamentari de la seguretat indus-
trial i de la inspecció tècnica de vehicles

1. Els destinataris dels serveis de control del compliment reglamentari de la 
seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles han d’abonar, amb inde-
pendència de les taxes que els siguin aplicables, les tarifes que els organismes de 
control o els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles comuniquin a 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

2. El conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat 
industrial ha d’establir l’import màxim de les tarifes a què fan referència l’apartat 
1 d’aquest article i l’apartat 4 de la disposició inal tercera, en funció dels costos del 
servei i de l’evolució que tinguin.

3. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de fer públiques, per mitjans 
telemàtics i de fàcil accés, les tarifes que li comuniquin els organismes de control 
o els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles.
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CAPÍTOL II
Els organismes de control

SECCIÓ PRIMERA

Condicions generals

Article 29
Funcions dels organismes de control

Els organismes de control tenen les funcions següents:
a) Rebre, si escau, la documentació que estableix la normativa aplicable per a 

posar en funcionament les instal·lacions noves, o les modiicacions d’instal·lacions 
ja existents, i també emetre el document que habilita els titulars de les dites instal-
lacions a posar-les en funcionament, d’acord amb les instruccions i els protocols 
aprovats per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

b) Revisar la documentació relativa a les instal·lacions noves, o les modiicacions 
d’instal·lacions ja existents, i també fer la inspecció de les dites instal·lacions en 
els casos que pertoqui, d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

c) Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries que requereixen els 
reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de normes aplicables.

d) 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 aplicables.

e) 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 modiicar la dita interrupció per causes justiicades.

f) Controlar les activitats dels tècnics competents autors dels projectes i els 
directors de l’execució dels projectes, i també 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.

g) Les funcions que els assigni la legislació aplicable i les que els encomani 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, d’acord amb llur naturalesa.

Article 30
Requisits dels organismes de control

1. Els organismes de control, per a poder actuar en el territori de Catalunya, han 
de complir els requisits següents:

a) Adequar-se a un desplegament territorial mínim per comarques.
b) No formar part d’un grup d’empreses, d’acord amb la deinició de l’article 4 

de la Llei de l’Estat 24/1988, del 28 de juliol, del mercat de valors, amb cap altre 
organisme de control autoritzat per a actuar a Catalunya.

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

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

e) Adequar-se a la imatge corporativa d’identiicació del servei d’inspecció que 
estableixi l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

f) Tenir serveis d’informació i tramitació telemàtica per a facilitar l’intercanvi 
d’informació amb els usuaris.

g) Utilitzar els sistemes d’informació de l’Agència Catalana de Seguretat In-
dustrial i, si escau, tenir sistemes d’informació compatibles amb els de l’Agència, 
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que hi permetin l’intercanvi d’informació i que s’adeqüin a les característiques que 
estableixi l’Agència.

h) Tenir un nombre mínim de personal amb la competència professional pertinent 
per a cadascun dels àmbits corresponents als dels reglaments tècnics de seguretat 
industrial.

i) Assegurar la formació continuada de llur personal per a mantenir i actualitzar 
la competència professional a què fa referència la lletra h.

j) Complir el règim d’incompatibilitats, amb la inalitat de garantir els criteris 
d’independència, imparcialitat i integritat en llurs actuacions.

k) Acreditar la solvència inancera necessària.
l) Tenir una pòlissa de responsabilitat civil en la quantia que es determini.
m) Disposar d’una iança en la quantia que es determini per a fer front a les 

possibles responsabilitats derivades en cas d’extinció de l’autorització.
2. El Govern ha de desenvolupar, per mitjà d’un decret, els requisits que estableix 

l’apartat 1.

SECCIÓ SEGONA

Règim d’autorització dels organismes de control

Article 31
Nombre màxim d’organismes de control que actuen a Catalunya

El Govern, per a assegurar una bona prestació del servei amb relació al parc 
d’instal·lacions existent i garantir l’objectivitat i la qualitat de la inspecció, pot 
ixar, per mitjà d’un decret, el nombre màxim d’organismes de control que actuen 
a Catalunya. Si ho fa, s’ha d’establir un procediment de concurrència pública i 
adjudicació per concurs entre els sol·licitants.

Article 32
Autorització dels organismes de control

1. Correspon a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial autoritzar els orga-
nismes de control perquè puguin actuar a Catalunya. El procediment pel qual s’ha 
d’atorgar l’autorització ha d’ésser establert per reglament.

2. L’autorització a què fa referència l’apartat 1 s’atorga únicament als organismes 
de control que compleixin els requisits establerts per l’article 30.

3. L’autorització per a actuar com a organisme de control és individual i només 
transferible a subjectes que compleixin els requisits establerts per l’article 30. La 
transferència de les autoritzacions requereix, en tots els casos, la conformitat prèvia 
i expressa de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial i comporta l’acceptació 
expressa de complir, si escau, els compromisos derivats de les adjudicacions dels 
concursos a què fa referència l’article 31. Els nous subjectes s’han de subrogar en 
la posició empresarial dels contractes laborals de les persones que presten serveis 
a l’organisme de control corresponent.

Article 33
Extinció de l’autorització de l’organisme de control

1. Les autoritzacions a què fa referència l’article 32 s’extingeixen per la pèrdua 
de l’acreditació com a organismes de control, per renúncia o per revocació per 
incompliment dels requisits que estableix l’article 30 o, si escau, per incompliment 
dels compromisos derivats de les adjudicacions dels concursos a què fa referència 
l’article 31. També s’extingeixen per revocació en cas de sanció per infracció molt 
greu en el supòsit establert per l’article 45.3.c.

2. La revocació de l’autorització per incompliment ha d’ésser adoptada per 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb l’audiència prèvia de l’organisme de 
control afectat, d’acord amb el procediment que s’estableixi per reglament i amb el 
que disposa la legislació sobre el procediment administratiu aplicable a Catalunya, 
i en cap cas no dóna lloc a indemnització.
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CAPÍTOL III
El servei d’inspecció tècnica de vehicles

SECCIÓ PRIMERA

Condicions generals

Article 34
El servei d’inspecció tècnica de vehicles

El servei d’inspecció tècnica de vehicles és integrat pel conjunt de recursos humans 
i materials que tenen la inalitat de portar a terme les inspeccions tècniques que 
s’hagin de fer als vehicles i a llurs components o llurs accessoris en les estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles, d’acord amb la normativa aplicable.

Article 35
Funcions dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles

Els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles tenen les funcions 
següents:

a) Executar materialment la inspecció tècnica dels vehicles, i dels components 
i accessoris dels vehicles.

b) Impedir, com a mesura cautelar, la utilització dels vehicles que, després d’ésser 
revisats, presentin deiciències de seguretat que comportin un perill imminent.

c) Rebre, si escau, la documentació que estableix la normativa aplicable per a 
les matriculacions, les modiicacions, les reformes i els altres tràmits que li enco-
mani l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, i també emetre el document o fer 
l’anotació de validació corresponent, d’acord amb les instruccions i els protocols 
aprovats per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

d) Revisar la documentació relativa a les matriculacions, les modiicacions, 
les reformes i els altres tràmits que li encomani l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial, i també fer la inspecció dels vehicles, i dels components i accessoris dels 
vehicles corresponents en els casos que pertoqui, d’acord amb les instruccions i els 
protocols aprovats per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

e) Les funcions que els assigni la legislació aplicable i les que els encomani 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, d’acord amb llur naturalesa.

Article 36
Requisits dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles

1. Els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles, per a poder actuar 
en el territori de Catalunya, han de complir els requisits següents:

a) Adequar-se al pla territorial d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles que, 
d’acord amb l’article 37.2, ha d’establir el Govern.

b) No superar, cada empresa o grup d’empreses, la quota màxima de mercat 
que s’estableixi per reglament. Aquesta quota màxima ha d’assegurar que cap ti-
tular no presti servei en un conjunt d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles que 
suposi més de la meitat del total de línies d’inspecció existents a Catalunya. Als 
efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per empreses o grup d’empreses les 
entitats compreses en la deinició de l’article 4 de la Llei 24/1988, del 28 de juliol, 
del mercat de valors.

c) Adequar-se a les distàncies mínimes de compatibilitat entre estacions d’ins-
pecció tècnica de vehicles de la mateixa empresa o del mateix grup d’empreses que, 
d’acord amb l’article 37.3, pot establir el Govern.

d) Tenir una acreditació de llur competència tècnica, una certiicació de llur 
sistema d’assegurament de la qualitat (tant pel que fa a les funcions com a titular 
del servei d’inspecció tècnica de vehicles, establertes per l’article 35, com pel que 
fa al servei als clients) i una certiicació de llur sistema de gestió ambiental que co-
breixin el conjunt de les activitats i de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles 
per a les quals estan autoritzats.
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e) Adequar-se a la imatge corporativa d’identiicació del servei d’inspecció tècnica 
de vehicles que estableixi l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

f) Tenir serveis d’informació i tramitació telemàtica per a facilitar l’intercanvi 
d’informació amb els usuaris.

g) Utilitzar els sistemes d’informació de l’Agència Catalana de Seguretat Indus-
trial i, si escau, tenir sistemes d’informació que siguin compatibles amb aquests, 
que hi permetin l’intercanvi d’informació i que s’adeqüin a les característiques que 
estableixi l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

h) Disposar d’un nombre mínim de personal amb la competència professional 
pertinent.

i) Assegurar la formació continuada de llur personal que permeti el manteniment 
i l’actualització de la competència professional a què fa referència la lletra h.

j) Complir el règim d’incompatibilitats, amb la inalitat de garantir els criteris 
d’independència, imparcialitat i integritat en llurs actuacions.

k) Acreditar la solvència inancera necessària.
l) Tenir una pòlissa de responsabilitat civil en la quantia que es determini.
m) Tenir una iança en la quantia que es determini per a fer front a les possibles 

responsabilitats derivades en cas d’extinció de l’autorització.
2. El Govern ha de desenvolupar, per mitjà d’un decret, els requisits que estableix 

l’apartat 1.

SECCIÓ SEGONA

Règim d’autorització dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehi-
cles

Article 37
Autorització dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles

1. Correspon a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial autoritzar els titulars 
de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles. L’autorització, que és individual 
per a cada estació, ha d’ésser atorgada d’acord amb el procediment establert per 
reglament.

2. El Govern, per a assegurar una bona prestació del servei amb relació al parc 
mòbil existent i garantir l’objectivitat i la qualitat de la inspecció, pot determinar, per 
mitjà d’un decret, el nombre necessari d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles 
i el de línies d’inspecció que ha de tenir cada estació, els quals s’han de calcular 
sobre la base del parc mòbil de vehicles existent, i establir-ne la ubicació per mitjà 
d’un pla territorial. Si ho fa, s’ha d’establir un procediment de concurrència pública 
i adjudicació per concurs entre els sol·licitants.

3. El Govern, per a garantir una competència efectiva entre els operadors, ha 
d’establir, per mitjà d’un decret, unes distàncies mínimes de compatibilitat entre 
estacions de la mateixa empresa o del mateix grup d’empreses. Aquestes distàncies 
han d’assegurar que no es produeixi cap situació de dominància territorial d’un 
mateix titular, tenint en compte les característiques de les diverses ubicacions de 
les estacions d’inspecció tècnica de vehicles.

4. L’autorització s’atorga únicament als titulars de les estacions d’inspecció tècnica 
de vehicles que compleixin els requisits establerts per l’article 36.

5. L’autorització per a actuar com a titular de les estacions d’inspecció tèc-
nica de vehicles és individual i només transferible a subjectes que compleixin 
els requisits establerts per l’article 36. La transferència de les autoritzacions re-
quereix, en tots els casos, la conformitat prèvia i expressa de l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial i ha de comportar l’acceptació expressa de complir, si 
escau, els compromisos derivats de les adjudicacions dels concursos a què fan 
referència l’article 37.2 i l’apartat 2 de la disposició addicional primera. Els nous 
subjectes s’han de subrogar en la posició empresarial dels contractes laborals de 
les persones que presten serveis a les estacions d’inspecció tècnica de vehicles 
corresponents.
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Article 38
Extinció de l’autorització dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de 
vehicles

1. Les autoritzacions a què fa referència l’article 37 s’extingeixen per la pèrdua 
de l’acreditació com a titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles, per 
renúncia o per revocació per incompliment dels requisits que estableix l’article 36 
o, si escau, dels compromisos derivats de les adjudicacions dels concursos a què 
fan referència l’article 37.2 i l’apartat 2 de la disposició addicional primera. També 
s’extingeixen per revocació en cas de sanció per infracció molt greu, en el supòsit 
establert per l’article 45.3.c.

2. La revocació de l’autorització per incompliment ha d’ésser adoptada per 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb l’audiència prèvia dels titulars 
de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles afectats, d’acord amb el proce-
diment que s’estableixi per reglament i amb el que disposa la legislació sobre 
procediment administratiu aplicable a Catalunya, i en cap cas no dóna lloc a 
indemnització.

TÍTOL V
Del control de l’Administració en matèria de seguretat industrial

CAPÍTOL I
La potestat inspectora de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial

Article 39
Abast del control de l’Administració en matèria de seguretat industrial

1. El control en matèria de seguretat industrial que té atribuït la Generalitat cor-
respon a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. Aquest control inclou la potestat 
inspectora sobre el compliment de les obligacions i els requeriments següents:

a) Les obligacions exigibles als organismes de control i als titulars de les estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles, i també de l’exercici adequat de llur activitat.

b) Les obligacions exigibles a la resta d’agents que intervenen en la seguretat 
industrial, als quals fa referència l’article 5.

c) Els requeriments que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial 
i la resta de disposicions aplicables en aquesta matèria amb relació a les activitats, 
les instal·lacions i els productes industrials.

2. Corresponen a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, a més de la potestat 
a què fa referència l’apartat 1, l’exercici de la resta de competències d’intervenció 
de l’Administració que la normativa especíica aplicable en matèria de seguretat 
industrial reconeix a la Generalitat.

3. El control de l’Administració a què fa referència l’apartat 1 s’acompleix per 
mitjà de l’exercici de la potestat inspectora de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial, d’acord amb el que estableix aquesta llei.

Article 40
Personal inspector

El control de l’Administració en matèria de seguretat industrial ha d’ésser efectuat 
per funcionaris de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, que tenen la condició 
d’autoritat pública.

Article 41
Facultats del personal inspector

1. El personal inspector de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial té les 
facultats següents:

a) Accedir als establiments i les instal·lacions subjectes als reglaments tècnics 
de seguretat industrial per a complir la funció inspectora.
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b) Requerir la compareixença dels titulars dels establiments, les instal·lacions 
o les activitats subjectes a inspecció o bé de qui els representa, establint-ne el dia i 
l’hora amb l’antelació suicient.

c) Fer les diligències necessàries per a comprovar el compliment del que esta-
bleixen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

d) Fer-se acompanyar, en les visites d’inspecció, pel personal que consideri 
necessari per a exercir adequadament la funció inspectora.

e) Requerir, als titulars o als responsables dels establiments, les instal·lacions o 
les activitats subjectes a inspecció, informació sobre el compliment dels reglaments 
tècnics de seguretat industrial aplicables, o bé l’execució de determinades operaci-
ons de funcionament dels establiments o les instal·lacions que siguin necessàries 
per a efectuar la inspecció, i també concertar i tenir les entrevistes que consideri 
pertinents amb els titulars o responsables o amb el personal dels establiments, les 
instal·lacions o les activitats.

f) Inspeccionar els documents, els expedients i els registres que tinguin relació 
directa amb la seguretat industrial i que consideri que són necessaris per a complir 
la funció inspectora.

g) Fer les avaluacions, prendre les mostres i enregistrar les imatges que con-
sideri necessàries, tenint en compte el que estableix la normativa de propietat 
industrial.

h) Ordenar, com a mesura cautelar, d’interrompre el funcionament de les instal-
lacions en el cas que aquest comporti un perill imminent. L’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial pot suspendre o modiicar la dita interrupció per causes 
justiicades.

i) Accedir a les dependències dels operadors de la inspecció en matèria de se-
guretat industrial i d’altres entitats autoritzades per a veriicar el compliment dels 
requisits i les obligacions establerts.

2. El personal inspector de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, en el cas 
que calgui, amb la inalitat de dur a terme de manera efectiva la funció inspectora, 
pot exercir les facultats següents:

a) Fer les inspeccions sense avís ni comunicació previs.
b) Sotmetre a inspecció dels organismes de control activitats, instal·lacions i 

productes industrials que presentin deiciències reglamentàries a causa de mani-
pulacions deliberades.

c) Sotmetre a inspecció dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de ve-
hicles, vehicles que siguin defectuosos a causa de manipulacions deliberades.

Article 42
Efectes de l’activitat inspectora

Les actes que estengui el personal inspector de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial com a conseqüència de l’activitat que regula aquest capítol tenen la pre-
sumpció de veracitat, llevat que hi hagi una prova en contra.

CAPÍTOL II
La potestat sancionadora de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial

Article 43
Subjectes responsables

1. Els agents que intervenen en la seguretat industrial, als quals fa referència 
l’article 5, són subjectes responsables si cometen les infraccions que tipiica aquesta 
llei.

2. Si hi ha més d’un subjecte responsable de la infracció o si la infracció és 
conseqüència de l’acumulació d’activitats acomplertes per persones diferents, les 
sancions que se’n derivin són independents les unes de les altres.

3. Si dues o més persones són responsables d’una infracció i no se’n pot deter-
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minar el grau de participació, aquestes persones són solidàriament responsables 
als efectes de les sancions que en derivin.

Article 44
Classiicació de les infraccions

1. Les infraccions tipiicades per aquesta llei es classiiquen en lleus, greus i 
molt greus.

2. Són infraccions lleus:
a) Incomplir qualsevol obligació en matèria de seguretat industrial que no sigui 

una infracció greu o molt greu.
b) Incomplir les obligacions formals establertes per la normativa aplicable en 

matèria de seguretat industrial quan això no comporta un perill o un dany greu per 
a les persones, els béns o el medi ambient.

c) No comunicar dades en matèria de seguretat industrial a l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial dins el termini establert, si la normativa aplicable ho exigeix 
i aquesta conducta no constitueix una infracció greu o molt greu.

d) No col·laborar amb l’Agència Catalana de Seguretat Industrial en matèria de 
seguretat industrial, si aquesta conducta no constitueix una infracció greu o molt 
greu.

3. Són infraccions greus:
a) Incomplir les condicions generals de la seguretat industrial establertes per 

l’article 4, si comporta un perill o un dany greu per a les persones, els béns o el 
medi ambient.

b) Fabricar, importar, comercialitzar, transportar, instal·lar o utilitzar productes 
industrials, aparells o elements inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei sense 
complir la normativa aplicable.

c) Incomplir, els titulars d’activitats, instal·lacions i productes industrials, les 
condicions tècniques requerides pels reglaments tècnics de seguretat industrial, 
per la resta de normativa aplicable i per les instruccions i els protocols de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial.

d) Usar i mantenir inadequadament, els titulars d’activitats, instal·lacions i pro-
ductes industrials, llurs establiments, instal·lacions i productes sense complir les 
condicions de seguretat legalment exigibles.

e) No contractar, els titulars d’activitats, instal·lacions i productes industrials, els 
serveis de manteniment i d’inspecció periòdica quan ho exigeixin els reglaments 
tècnics de seguretat aplicables.

f) Resistir-se, els titulars d’activitats o d’instal·lacions industrials, a facilitar a 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial la informació que els requereixi o bé 
resistir-se a facilitar l’accés del seu personal inspector a les dites activitats o instal-
lacions, si hi ha l’obligació legal o reglamentària d’atendre aquestes peticions.

g) Posar en funcionament activitats o instal·lacions sense l’autorització o la 
inscripció en els registres administratius corresponents, si aquests són obligatoris 
d’acord amb la normativa aplicable.

h) Ocultar o alterar amb dol dades que s’hagin d’inscriure en els registres ad-
ministratius i que calgui comunicar a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, 
i també resistir-se a proporcionar les dites dades o fer-ho amb demora reiterada, 
sempre que la resistència o la demora no es justiiquin adequadament.

i) Signar sota llur responsabilitat, d’una manera imprudent o negligent, els agents 
que intervenen en la seguretat industrial als quals fa referència l’article 5, decla-
racions que no s’ajustin a la realitat dels fets, per a donar compliment als requisits 
establerts per la normativa aplicable.

j) Expedir, d’una manera imprudent o negligent, els agents que intervenen en 
la seguretat industrial als quals fa referència l’article 5, certiicats, declaracions de 
conformitat, informes o actes referits al projecte, a la instal·lació, a la inspecció o al 
compliment dels requisits o de les obligacions establerts per la normativa aplicable, 
que no s’ajustin a la realitat dels fets.
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k) Incomplir, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, 
les obligacions establertes per l’article 27.

l) Portar a terme, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, 
i també les altres entitats de certiicació, assaig, inspecció, avaluació de conformitat, 
avaluació de riscos o auditoria autoritzades a què fa referència l’article 5.j, els assajos, 
les inspeccions, les avaluacions o les auditories d’una manera incompleta o amb 
resultats inexactes, a causa d’una constatació dels fets insuicient o d’una aplicació 
deicient dels reglaments tècnics de seguretat industrial, de la resta de normativa 
aplicable i de les instruccions i els protocols establerts per a l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial per a la prestació de l’activitat d’aquests.

m) Retardar-se més de deu dies, els operadors de la inspecció en matèria de 
seguretat industrial, en l’ingrés a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial de 
l’import de les taxes i altres obligacions econòmiques que els corresponen com a 
operadors de la inspecció, o també en l’ingrés de l’import de les taxes provinents 
del cobrament als subjectes passius que sol·licitin llurs serveis d’inspecció d’acord 
amb el que estableix la disposició inal primera i els procediments i terminis ixats 
per les instruccions i els protocols de l’Agència.

n) Retardar-se més de deu dies, els operadors de la inspecció en matèria de 
seguretat industrial, en la tramesa a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial de 
les dades que estiguin obligats a enviar-li d’acord amb la normativa aplicable i els 
procediments i els terminis ixats per les instruccions i els protocols de l’Agència.

o) Trametre, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, 
d’una manera defectuosa, més del 2% de les dades a què fa referència la lletra n.

p) No esmenar, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, 
els errors que s’hagin detectat en la informació que han de facilitar a l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial dins el termini de deu dies comptadors a partir 
de l’endemà del dia que l’Agència ho notiiqui.

4. Són infraccions molt greus:
a) Les que l’apartat 3 tipiica com a greus en qualsevol dels supòsits següents:
Primer. Que produeixin un dany molt greu.
Segon. Que comportin un perill imminent per a les persones, els béns o el medi 

ambient.
Tercer. Que redueixin greument la qualitat dels serveis d’inspecció.
Quart. Que es produeixin de manera reiterada o prolongada.
b) L’expedició dolosa de certiicats, declaracions de conformitat, informes o 

actes d’una manera falsa.
c) L’obstrucció de l’activitat inspectora de l’Administració quan s’utilitzi la 

violència contra el seu personal inspector.

Article 45
Sancions

1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de ins a 5.000 euros.
2. Les infraccions greus són sancionades:
a) Amb una multa de 5.001 ins a 100.000 euros.
b) Amb la suspensió temporal de l’autorització durant sis mesos com a mà-

xim.
3. Les infraccions molt greus són sancionades:
a) Amb una multa de 100.001 ins a 1.000.000 d’euros.
b) Amb la suspensió temporal de l’autorització, durant cinc anys com a màxim, 

si la comissió de la infracció afecta greument la qualitat dels serveis d’inspecció i 
si l’incompliment es produeix d’una manera reiterada o prolongada.

c) Amb la revocació de l’autorització en el cas de reiteració d’una sanció per 
reincidència d’una infracció molt greu.

4. Per a determinar la quantia de les sancions s’han de tenir en compte les cir-
cumstàncies següents:

a) La importància del risc, el dany o el perjudici ocasionat.
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b) El grau de participació i de beneici obtingut.
c) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
d) La intencionalitat en la comissió de la infracció.
e) La reincidència, en els termes establerts per la Llei 30/1992, del 26 de novembre, 

de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Article 46
Multes coercitives

Amb independència de les multes establertes per l’article 45, els òrgans sancio-
nadors poden imposar multes coercitives, la quantitat de cadascuna de les quals no 
pot superar el 20% de la multa ixada per la infracció comesa, d’acord amb el que 
disposa l’article 99 de la Llei 30/1992, en els supòsits següents:

a) Que hagi transcorregut el termini establert pel requeriment corresponent per 
a adequar les activitats, les instal·lacions i els productes industrials al que disposa 
la normativa aplicable.

b) Que hagi transcorregut el termini establert pel requeriment corresponent per 
a obtenir l’autorització per a portar a terme activitats.

c) Que els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial no hagin 
tramès a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial les dades que estan obligats 
a enviar-li d’acord amb la normativa aplicable i les instruccions i els protocols de 
l’Agència.

Article 47
Prescripció de les infraccions i de les sancions

1. El termini de prescripció de les infraccions establertes per aquesta llei és 
d’un any per a les lleus, tres anys per a les greus i cinc anys per a les molt greus, a 
comptar a partir de la consumació total de les infraccions.

2. El termini de prescripció de les sancions establertes per aquesta llei és d’un any 
per a les corresponents a les infraccions lleus, tres anys per a les corresponents a les 
infraccions greus i cinc anys per a les corresponents a les infraccions molt greus.

3. El còmput del termini de prescripció de les infraccions comença el dia que s’ha 
comès la infracció o, si es tracta d’una activitat continuada, el dia del cessament. 
El còmput del termini de prescripció de les sancions comença l’endemà del dia que 
la resolució per la qual s’imposa la sanció esdevé ferma.

Article 48
Afectació de les sancions

La recaptació procedent de les sancions es destina a portar a terme actuacions 
de promoció de la cultura de la seguretat industrial i activitats de recerca, desen-
volupament i innovació en aquest àmbit.

CAPÍTOL III
Òrgans competents i procediment sancionador

Article 49
Òrgans competents per a imposar sancions

1. L’exercici de la potestat sancionadora en matèria de seguretat industrial cor-
respon a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, d’acord amb el que estableix 
aquesta llei.

2. La Direcció de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial exerceix la com-
petència d’imposar les sancions per infraccions lleus i greus i el Consell Rector de 
l’Agència, la d’imposar les sancions per infraccions molt greus.

3. L’exercici de la potestat sancionadora amb relació a les activitats i les instal-
lacions industrials a què fa referència l’apartat 2 de la disposició addicional pri-
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mera correspon a l’òrgan o organisme de la Generalitat competent en matèria 
d’energia.

Article 50
Procediment sancionador

El procediment per a imposar les sancions que determina aquesta llei s’ha d’ajustar 
a les normes i els principis del procediment administratiu sancionador establerts per 
la legislació sobre el procediment administratiu comú i per la normativa catalana 
sobre el procediment sancionador.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Aplicació concurrent d’aquesta llei

1. Aquesta llei és aplicable sens perjudici de les altres normes sectorials que 
tinguin per objecte la regulació d’activitats, instal·lacions i productes industrials 
que també siguin objecte d’aquesta llei.

2. Les activitats i les instal·lacions industrials de titularitat de les empreses 
de generació, transport o distribució d’energia que tenen la inalitat de generar, 
transportar, transformar o distribuir energia es regeixen, en matèria de seguretat 
industrial, pel que disposa aquesta llei i, en matèria de planiicació, garantia i 
qualitat de servei, per llur normativa especíica. Per a aquestes activitats i instal-
lacions, l’exercici de les competències de la Generalitat en matèria de seguretat 
industrial correspon a l’òrgan o organisme de la Generalitat competent en matèria 
d’energia.

3. Les activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals, la defensa i 
la protecció dels consumidors i usuaris, la protecció civil, la prevenció i l’extinció 
d’incendis, els productes industrials alimentaris, els productes i les especialitats 
farmacèutics i el règim de responsabilitat ambiental es regeixen pel que disposa 
llur normativa especíica.

4. Els departaments competents en les matèries objecte de l’aplicació concurrent 
d’aquesta llei han de vetllar perquè llurs actuacions es coordinin d’una manera 
eicient, amb l’objectiu d’assegurar un tractament tan integrat com sigui possible 
del risc industrial.

Segona
Règim d’autorització dels operadors de la inspecció habilitats

1. Els operadors de la inspecció habilitats d’acord amb l’article 2 de la Llei 
10/2006, del 19 de juliol, de la prestació dels serveis d’inspecció en matèria de se-
guretat industrial, que vulguin continuar prestant els serveis d’inspecció en el nou 
règim d’autorització establert i regulat per aquesta llei, poden fer-ho sempre que 
compleixin els requisits establerts per l’article 30 o pel 36, segons que correspongui, 
utilitzant, sota la forma jurídica que es determini, els béns i drets de les concessions 
anteriors. El Govern ha de regular, per mitjà d’un decret, el procediment de sol-
licitud i d’autorització, i també la forma jurídica d’utilització dels dits béns i drets 
per part d’aquests operadors.

2. El Govern ha d’establir, per mitjà d’un decret, un procediment de concurrència 
pública i adjudicació per concurs de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles 
dels operadors habilitats que no formin part del règim de continuïtat establert per 
l’apartat 1 com a conseqüència de no adaptar-se als requisits de l’article 36.

3. Les estacions d’inspecció tècnica de vehicles a què fa referència l’apartat 2 
han d’ésser traspassades, en el termini de tres mesos, amb tots els mitjans materials 
en perfecte estat de conservació, manteniment i funcionament, als nous adjudica-
taris, els quals s’han de subrogar en la posició empresarial dels contractes laborals 
de les persones que presten serveis a les estacions d’inspecció tècnica de vehicles 
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corresponents. Aquests adjudicataris utilitzen també els béns i drets de les con-
cessions inides amb la mateixa forma jurídica que l’establerta pels operadors de 
la inspecció habilitats que continuïn prestant els serveis d’inspecció d’acord amb 
el que estableix l’apartat 1.

Tercera
Actes dictats a l’empara del Decret 361/2001

Els actes dictats durant la vigència del Decret 361/2001, del 18 de desembre, i a 
l’empara d’aquest decret, el qual regulava el funcionament i les activitats que han 
de desenvolupar les estacions d’inspecció tècnica de vehicles, mantenen llur plena 
eicàcia, perquè el decret va ser aprovat per la Generalitat en exercici de les seves 
competències. En conseqüència, aquesta llei declara i ratiica la plena validesa 
del règim d’autorització que va establir el dit decret, des de la data en què va ésser 
publicat en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya, i la derogació del de-
cret no deixa sense efecte els actes dictats en aplicació seva, sens perjudici del que 
disposa aquesta llei.

Quarta
Accés a les dades dels registres

Els nous operadors d’inspecció en matèria de seguretat industrial autoritzats 
per a actuar en el territori de Catalunya poden accedir a les dades necessàries 
de les instal·lacions i els vehicles que consten inscrits en els registres de cada un 
dels àmbits dels reglaments tècnics de seguretat industrial i del registre de les 
estacions d’inspecció tècnica de vehicles, d’acord amb el que estableix la Llei 
orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter perso-
nal, per a garantir la continuïtat del règim d’inspecció de la seguretat industrial i 
únicament als efectes de complir la inspecció i el control en matèria de seguretat 
industrial.

Cinquena
Cooperació i coordinació amb l’autoritat laboral

S’han d’articular els instruments que l’autoritat laboral competent i l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial considerin més adequats, que assegurin una 
comunicació i una informació recíproques suicients en les matèries regulades 
per aquesta llei, per a garantir els màxims nivells de cooperació i coordinació i 
contribuir, d’aquesta manera, a l’execució de les polítiques orientades a la defensa 
i la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.

Sisena
Finiment dels contractes concessionals i execució de iances

Els ingressos obtinguts per la Generalitat com a conseqüència del iniment dels 
contractes concessionals i de l’execució de les iances constituïdes per les empre-
ses concessionàries del servei de control reglamentari en l’àmbit de la seguretat, 
la qualitat i la normativa industrial i del servei d’inspecció tècnica de vehicles, 
d’acord amb la normativa reguladora d’aquestes concessions, esdevenen recursos 
econòmics de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, de conformitat amb el 
que disposa l’article 19.

Setena
Ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics

1. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de gestionar, progressivament, 
les activitats i els documents per mitjà de tècniques electròniques, informàtiques i 
telemàtiques, amb l’objectiu d’incrementar l’eiciència de l’Agència i reduir, d’una 
manera efectiva, el volum de la documentació que gestiona en suport paper.

2. Les persones físiques, les empreses, els agents que intervenen en la seguretat 
industrial, les organitzacions o les associacions pertanyents a col·lectius o sectors 
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que habitualment utilitzen els mitjans telemàtics en l’acompliment de llur activitat, 
i també les entitats públiques, han d’utilitzar obligatòriament els mitjans telemàtics 
per a relacionar-se amb l’Agència Catalana de Seguretat Industrial si ho estableix 
la normativa aplicable.

3. S’ha de garantir, per mitjà de la signatura electrònica reconeguda, l’autenti-
citat, la integritat, la preservació i, si escau, la conidencialitat del contingut de tots 
els documents.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Eicàcia i extinció de l’habilitació

Les habilitacions per a continuar utilitzant els béns i els drets de les conces-
sions ja inides atorgades d’acord amb l’article 2 de la Llei 10/2006, del 19 de 
juliol, de la prestació dels serveis d’inspecció en matèria de seguretat industrial, 
mantenen l’eicàcia ins que no ineixi el procés d’autorització dels operadors de 
la inspecció en matèria de seguretat industrial, i s’extingeixen una vegada init 
aquest procés.

Segona
Transferència de l’habilitació

Mentre siguin vigents, les habilitacions atorgades d’acord amb l’article 2 de la Llei 
10/2006 només poden ésser transferides a subjectes que compleixin els requisits 
establerts per l’article 30 o el 36, segons que correspongui, i requereix, en tots els 
casos, la conformitat prèvia i expressa de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 
Els nous subjectes s’han de subrogar en la posició empresarial dels contractes laborals 
de les persones que presten serveis a l’operador de la inspecció corresponent.

Tercera
Règim d’actuació de les empreses d’inspecció autoritzades

Les empreses d’inspecció autoritzades per a actuar en alguns àmbits de deter-
minats reglaments tècnics de seguretat d’instal·lacions industrials i que no corres-
ponguin als operadors de la inspecció habilitats d’acord amb l’article 2 de la Llei 
10/2006 poden continuar prestant els serveis d’inspecció per als quals han estat 
autoritzades ins a sis mesos després de la data d’adjudicació del primer concurs 
que es convoqui, d’acord amb el que estableix l’article 31. Una vegada init aquest 
període, s’extingeixen les dites autoritzacions.

Quarta
Quota màxima de mercat dels titulars d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles 
i distàncies mínimes entre estacions d’inspecció tècnica de vehicles

El Govern ha de determinar, per reglament:
a) El termini màxim en què cap empresa o grup d’empreses no pot superar la 

quota màxima de mercat que es ixi d’acord amb l’article 36.1.b.
b) El termini màxim en què les estacions d’inspecció tècnica de vehicles de la 

mateixa empresa o del mateix grup d’empreses s’han d’adaptar a les distàncies 
mínimes de compatibilitat que es ixin d’acord amb l’article 37.3.

Cinquena
Òrgans competents

Mentre no s’aprovi el decret a què fa referència l’article 3.2 de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, les 
funcions i la potestat sancionadora que aquesta llei assigna a l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial han d’ésser exercides pels òrgans corresponents del departament 
competent en matèria de seguretat industrial.
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Sisena
El personal de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial

1. Les persones que ocupen llocs de treball en serveis que s’integrin en l’Agèn-
cia Catalana de Seguretat Industrial han de continuar complint llurs funcions ins 
que no es desplegui la nova estructura orgànica i es proveeixin els llocs de treball 
corresponents.

2. Els funcionaris de carrera de la Generalitat que ocupin llocs de treball en 
serveis integrats en l’Agència Catalana de Seguretat Industrial en el moment en 
què aquesta es constitueixi mantenen llur condició de personal funcionari, d’acord 
amb la legislació aplicable, amb independència del caràcter especíic del lloc de 
treball assignat.

3. Els funcionaris interins de la Generalitat que ocupin llocs de treball en serveis 
integrats en l’Agència Catalana de Seguretat Industrial en el moment en què aquesta 
es constitueixi poden optar entre mantenir llur condició de personal funcionari, 
amb independència del caràcter especíic del lloc de treball assignat, o formar part 
del personal laboral de l’Agència, d’acord amb la legislació aplicable. En aquest 
darrer cas, l’opció resta condicionada a la disponibilitat de llocs de treball de ca-
ràcter laboral.

4. La reassignació del personal de la Generalitat que ocupi llocs de treball en els 
òrgans competents en matèria de seguretat industrial en el moment en què es consti-
tueixi l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, juntament amb la relació de llocs de 
treball de l’Agència, s’ha de produir per mitjà d’un procés de diàleg i negociació amb 
els representants dels sindicats més representatius de la Mesa Sectorial de Personal 
d’Administració i Tècnic de la Generalitat. En aquest procés s’ha de tenir en compte 
l’adequació de les persones a les funcions i les característiques dels llocs de treball i 
les preferències individuals que puguin formular les persones afectades.

Setena
Reglaments tècnics de seguretat industrial

Fins que el Govern no aprovi els reglaments tècnics de seguretat industrial, pel 
que fa a les especiicacions tècniques de seguretat relatives a les activitats i les 
instal·lacions industrials són aplicables els reglaments corresponents a la normativa 
estatal en matèria de seguretat industrial en tot allò que no entri en contradicció 
amb el que estableix aquesta llei i la normativa que la desplegui.

Vuitena
Comunicació d’accidents en instal·lacions industrials

Fins que el Govern no aprovi la normativa de desplegament corresponent, i en tot 
allò que no entri en contradicció amb el que estableix aquesta llei, la comunicació 
d’accidents en instal·lacions industrials es regula de conformitat amb el que disposa 
l’Ordre del 21 de novembre de 1989 sobre comunicació d’accidents en instal·lacions 
industrials i amb el capítol 6 del Decret 174/2001, del 26 de juny, pel qual es regula 
l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, del 16 de juliol, de mesures de 
control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàn-
cies perilloses.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogades les disposicions que s’oposin al que estableix aquesta llei o la 
contradiguin, i les següents:

a) La Llei 10/2006, del 19 de juliol, de la prestació dels serveis d’inspecció en 
matèria de seguretat industrial.

b) La Llei 13/1987, del 9 de juliol, de seguretat de les instal·lacions industrials.
c) El Decret 54/1982, del 4 de març, pel qual es regula la xarxa d’estacions de 

reconeixement de vehicles automòbils a Catalunya.
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d) L’Ordre del 7 d’abril de 1986, per la qual es modiica l’article 14 de l’Ordre del 
17 de març de 1986, que regula la concessió de les tasques d’inspecció i de control 
reglamentari en l’àmbit de la seguretat, qualitat i normativa industrial.

e) L’Ordre del 17 de març de 1986, per la qual es regula la concessió de les tasques 
d’inspecció i control reglamentari en l’àmbit de la seguretat, qualitat i normativa 
industrial.

f) L’Ordre del 9 de juliol de 1982, per la qual es modiica l’article 5 de l’Ordre 
del 21 de juny de 1982, per la qual s’aprova el Reglament sobre organització i règim 
jurídic del servei d’inspecció tècnica de vehicles a Catalunya.

g) L’Ordre del 21 de juny de 1982, per la qual s’aprova el Reglament so-
bre organització i règim jurídic del Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles a 
Catalunya.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Modiicació del Decret legislatiu 3/2008 pel que fa a taxes en matèria de seguretat 
industrial

Es modiica l’apartat 3.1.1 de l’article 14.1-4 del text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
del 25 de juny, que resta redactat de la manera següent:

“3.1.1. Certiicacions unitàries relatives a exempció d’homologació, autorització 
de itxa tècnica, catalogació com a vehicle històric: 6,65 euros.”

2. S’afegeixen set nous capítols, el II, el III, el IV, el V, el VI, el VII i el VIII, al 
text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, amb el text següent:

“Capítol II. Taxa per la sol·licitud d’autorització d’organismes de control
“14.2-1. Fet imposable
“La taxa per l’autorització com a organisme de control és exigible a totes les 

entitats que volen portar a terme aquesta activitat en el territori de Catalunya.
“L’objecte d’aquesta taxa és gravar la tramitació de l’autorització dels organismes 

de control per a prestar el servei de control reglamentari en seguretat industrial a 
Catalunya.

“El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera la tra-
mitació de l’expedient d’autorització com a organisme de control en el territori de 
Catalunya i les actuacions necessàries per a assegurar la compatibilitat i la con-
nectivitat dels sistemes d’informació dels dits organismes amb l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial.

“14.2-2. Subjecte passiu
“El subjecte passiu d’aquesta taxa és qui sol·licita ésser autoritzat com a organisme 

de control per a actuar en el territori de Catalunya.
“14.2-3. Acreditament
“La taxa s’acredita per mitjà de l’autorització com a organisme de control a 

Catalunya. Se n’exigeixen 4.000 euros en el moment de la presentació de la sol-
licitud d’autorització, i els 100.000 euros restants, una vegada formulada la proposta 
d’autorització, que ha d’ésser prèvia a l’adopció de la resolució corresponent.

“14.2-4. Quota
“La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada un dels expedients d’au-

torització que es tramitin, resta ixada en la quantitat de 104.000 euros. Aquest 
import pot ésser revisat anualment, d’acord amb els criteris establerts per la llei 
de pressupostos.

“Capítol III. Taxa per la sol·licitud d’autorització per a prestar el servei d’ins-
pecció tècnica de vehicles

“14.3-1. Fet imposable
“La taxa per l’autorització per a prestar el servei d’inspecció tècnica de vehicles és 
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exigible a totes les entitats que volen portar a terme aquesta activitat en el territori 
de Catalunya.

“L’objecte d’aquesta taxa és gravar la tramitació de l’autorització de cada esta-
ció per a la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles que s’estableixin a 
Catalunya.

“El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera la tra-
mitació de l’expedient d’autorització per a prestar el servei d’inspecció tècnica de 
vehicles en el territori de Catalunya i les actuacions necessàries per a assegurar 
la compatibilitat i la connectivitat dels sistemes d’informació dels dits organismes 
amb l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

“14.3-2. Subjecte passiu
“El subjecte passiu d’aquesta taxa és qui sol·licita ésser autoritzat per a prestar el 

servei d’inspecció tècnica de vehicles en el territori de Catalunya.
“14.3-3. Acreditament
“La taxa s’acredita per mitjà de l’autorització per a prestar el servei d’inspecció 

tècnica de vehicles a Catalunya. Se n’exigeixen 500 euros en el moment de la 
presentació de la sol·licitud d’autorització, i els 20.000 euros restants, una vegada 
formulada la proposta d’autorització, que ha d’ésser prèvia a l’adopció de la reso-
lució corresponent.”

“14.3-4. Quota
“La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada un dels expedients 

d’autorització que es tramitin, resta ixada en la quantitat de 20.500 euros. Aquest 
import pot ésser revisat anualment, d’acord amb els criteris establerts per la llei 
de pressupostos.

“Capítol IV. Taxa pel control i la supervisió dels organismes de control
“14.4-1. Fet imposable
“Aquesta taxa és exigible a tots els organismes de control autoritzats per a actuar 

en el territori de Catalunya, als efectes d’efectuar les actuacions d’inspecció que 
estableixen la normativa aplicable i les instruccions i els protocols aprovats per 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

“L’objecte d’aquesta taxa és gravar les actuacions de control i supervisió que 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial porti a terme sobre les actuacions d’ins-
pecció que hagin efectuat els organismes de control.

“El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera el control 
i la supervisió de les actuacions d’inspecció dels organismes de control per part de 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

“14.4-2. Subjecte passiu
“Els subjectes passius d’aquesta taxa són els organismes de control autoritzats 

que operen a Catalunya. L’import d’aquesta taxa no es pot fer repercutir sobre els 
usuaris dels organismes de control.

“14.4-3. Acreditament
“La taxa s’acredita per mitjà de l’expedició d’una acta o un certiicat del resultat 

del control que l’Agència Catalana de Seguretat Industrial porti a terme, però se 
n’exigeix l’import prèviament a la pràctica del control, en el moment de la recepció 
de la documentació o de la sol·licitud que doni origen a l’actuació inspectora de 
l’organisme de control.

“14.4-4 Quota
“La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada una de les actuacions d’ins-

pecció que hagi efectuat l’organisme de control, les quals han d’ésser objecte del control 
i la supervisió de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, és la següent:

“Actuacions d’inspecció:
“Inspeccions documentals: 2 euros per inspecció.
“Inspeccions prèvies i per mostreig: 6 euros per inspecció.
“Inspeccions periòdiques: 5 euros per inspecció.
“Aquests imports poden ésser revisats anualment, d’acord amb els criteris esta-

blerts per la llei de pressupostos.
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“Capítol V. Taxa pel control i la supervisió dels titulars de les estacions d’ins-
pecció tècnica de vehicles

“14.5-1. Fet imposable
“Aquesta taxa és exigible a tots els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de 

vehicles autoritzats per a actuar en el territori de Catalunya, als efectes d’efectuar 
les actuacions d’inspecció que estableixen la normativa aplicable i les instruccions 
i els protocols aprovats per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

“L’objecte d’aquesta taxa és gravar les actuacions de control i supervisió que l’Agèn-
cia Catalana de Seguretat Industrial porti a terme sobre les actuacions d’inspecció 
que hagin efectuat els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles.

“El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera el control 
i la supervisió de les actuacions d’inspecció dels titulars de les estacions d’inspecció 
tècnica de vehicles per part de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

“14.5-2. Subjecte passiu
“Els subjectes passius d’aquesta taxa són els titulars de les estacions d’inspecció 

tècnica de vehicles autoritzats que operen a Catalunya. L’import d’aquesta taxa no 
es pot fer repercutir sobre els usuaris del servei d’inspecció tècnica de vehicles.

“14.5-3. Acreditament
“La taxa s’acredita per mitjà de l’expedició d’una acta o un certiicat del resultat 

del control que l’Agència Catalana de Seguretat Industrial porti a terme, però se 
n’exigeix l’import prèviament a la pràctica del control, en el moment de la recepció 
de la documentació o de la sol·licitud que doni origen a l’actuació inspectora dels 
titulars de l’estació d’inspecció tècnica de vehicles.

“14.5-4. Quota
“La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada una de les actuacions 

d’inspecció que hagin efectuat els titulars de l’estació d’inspecció tècnica de vehi-
cles, les quals han d’ésser objecte del control i la supervisió de l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial, és la següent:

“Actuacions d’inspecció:
“Inspeccions documentals: 2 euros per inspecció.
“Inspeccions inicials, modiicacions i reformes: 5 euros per inspecció.
“Inspeccions periòdiques: 0,5 euros per inspecció.
“Aquests imports poden ésser revisats anualment, d’acord amb els criteris esta-

blerts per la llei de pressupostos.
“Capítol VI. Taxa per la inscripció obligatòria de les instal·lacions i els aparells in-

dustrials en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial
“14.6-1. Fet imposable
“Aquesta taxa és exigible a les instal·lacions i els aparells industrials que s’hagin 

d’inscriure obligatòriament en els registres establerts pels reglaments tècnics de 
seguretat industrial aplicables.

“L’objecte d’aquesta taxa és gravar la inscripció, la modiicació i la cancel·lació 
obligatòries, a instància de part, en els registres establerts pels reglaments tècnics 
de seguretat industrial aplicables, de les instal·lacions i els aparells industrials que 
es posin en funcionament o que ja estiguin en servei.

“El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera la ins-
cripció, la modiicació i la cancel·lació obligatòries, en els registres establerts pels 
reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, de les instal·lacions i els aparells 
industrials que es posin en funcionament o que ja estiguin en servei.

“14.6-2. Subjecte passiu
“Els subjectes passius d’aquesta taxa són els titulars de les instal·lacions i els 

aparells industrials que es posin en funcionament o que ja estiguin en servei i que 
estiguin obligats a la inscripció en els registres establerts pels reglaments tècnics 
de seguretat industrial aplicables. No obstant això, és subjecte passiu substitut l’or-
ganisme de control o l’entitat que tramiti la inscripció, el qual ha de fer repercutir 
l’import de la taxa a qui la sol·liciti.

“14.6-3. Acreditament
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“La taxa s’acredita per mitjà de la inscripció, la modiicació i la cancel·lació obli-
gatòries en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial 
aplicables de les instal·lacions i els aparells industrials que es posin en funcionament 
o que ja estiguin en servei. La taxa ha d’ésser abonada en el moment d’efectuar 
la sol·licitud. No obstant això, correspon a l’organisme de control o a l’entitat que 
tramiti la inscripció efectuar el cobrament d’aquesta taxa en el moment que rebi la 
petició i ingressar-la a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

“14.6-4. Quota
“La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada una de les inscripcions, 

modiicacions i cancel·lacions obligatòries que s’efectuïn en els registres establerts 
pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, de les instal·lacions i els 
aparells industrials que es posin en funcionament o que ja estiguin en servei, resta 
ixada en la quantitat de 6,45 euros. Aquest import pot ésser revisat anualment, 
d’acord amb els criteris establerts per la llei de pressupostos.

“Capítol VII. Taxa per 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

“14.7-1. Fet imposable
“Aquesta taxa és exigible a les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal-

lacions i els aparells industrials els resultats dels quals s’hagin d’anotar en els registres 
establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables.

“L’objecte d’aquesta taxa és gravar l’anotació, a instància de part, en els registres 
establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, del resultat de 
les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells industrials 
que estiguin en servei.

“El fet imposable de la taxa és l’activitat administrativa que genera l’anotació, en 
els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, 
del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els 
aparells industrials que estiguin en servei.

“14.7-2. Subjecte passiu
“Els subjectes passius d’aquesta taxa són els titulars de les instal·lacions i els 

aparells industrials que estiguin en servei que estiguin obligats a les inspeccions 
periòdiques establertes pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables. 
No obstant això, és subjecte passiu substitut l’organisme de control o entitat que 
tramiti l’anotació, el qual ha de fer repercutir l’import de la taxa a qui la sol·liciti.

“14.7-3. Acreditament
“La taxa s’acredita per mitjà de l’anotació del resultat de les inspeccions periò-

diques obligatòries en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat 
industrial aplicables, de les instal·lacions i els aparells industrials que estiguin en 
servei. La taxa ha d’ésser abonada en el moment d’efectuar la sol·licitud. No obstant 
això, correspon a l’organisme de control o entitat que tramiti l’anotació efectuar el 
cobrament d’aquesta taxa en el moment que rebi la petició i ingressar-la a l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial.”

“14.7-4. Quota
“La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada una de les anotacions del 

resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries que s’efectuïn en els registres 
establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, de les instal-
lacions i els aparells industrials que estiguin en servei, resta ixada en la quantitat 
de 6,45 euros. Aquest import pot ésser revisat anualment, d’acord amb els criteris 
establerts per la llei de pressupostos.

“Capítol VIII. Taxa per la inscripció de les inspeccions inicials, les modiicacions 
i les reformes que es facin als vehicles en el Registre de vehicles

“14.8-1. Fet imposable
“Aquesta taxa és exigible als vehicles els titulars dels quals hagin efectuat les 

inspeccions reglamentàries en una estació d’inspecció tècnica de vehicles situada 
a Catalunya en el cas de les inspeccions inicials i modiicacions, i en el supòsit de 
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legalització de reformes si aquestes es fan en un establiment situat en el territori de 
Catalunya, d’acord amb el Reial decret 736/1988, del 8 de juliol, pel qual es regula 
la tramitació de les reformes d’importància dels vehicles de carretera.

“L’objecte d’aquesta taxa és gravar, a instància de part, la inscripció de les ins-
peccions inicials, les modiicacions i les reformes que es facin als vehicles en el 
Registre de vehicles.

“El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera la ins-
cripció, en el Registre de vehicles, de les inspeccions inicials, les modiicacions i 
les reformes que es facin als vehicles.

“14.8-2. Subjecte passiu
“Els subjectes passius d’aquesta taxa són els titulars dels vehicles que sol·liciten 

la inscripció de la inspecció inicial, la modiicació o la reforma. No obstant això, 
els titulars de l’estació d’inspecció tècnica de vehicles que efectuïn la inspecció 
són subjectes passius substituts, i han de fer repercutir l’import de la taxa a qui la 
sol·liciti.

“14.8-3. Acreditament
“La taxa s’acredita per mitjà de la inscripció de les inspeccions inicials, les mo-

diicacions i les reformes que es facin al vehicle. La taxa ha d’ésser abonada en el 
moment d’efectuar la sol·licitud. No obstant això, correspon als titulars de l’estació 
d’inspecció tècnica de vehicles encarregada de la inspecció efectuar el cobrament 
d’aquesta taxa en el moment que rebin la petició d’inspecció i ingressar-la a l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial.

“14.8-4. Quota
“La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada una de les inscripcions 

d’inspeccions inicials, les modiicacions i les reformes que s’efectuïn als vehicles 
en el Registre de vehicles, resta ixada en la quantitat de 6,45 euros. Aquest im-
port pot ésser revisat anualment, d’acord amb els criteris establerts per la llei de 
pressupostos.

Segona
Autorització per a refondre el Decret legislatiu 3/2008 i les disposicions que el 
modiiquin

S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei, refongui en un text únic el text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 
de juny, i les disposicions que el modiiquin. Aquesta refosa ha de comprendre la 
regularització, l’aclariment i l’harmonització de les disposicions esmentades.

Tercera
Desplegament d’aquesta llei

1. Es faculta el Govern i el conseller o consellera del departament competent 
en matèria de seguretat industrial perquè dictin les disposicions necessàries per 
a desplegar i executar aquesta llei i perquè adoptin les mesures pertinents amb la 
mateixa inalitat.

2. El desplegament corresponent a la regulació i l’aplicació efectiva del nou 
règim jurídic d’autorització aplicable als operadors de la inspecció en matèria de 
seguretat industrial i a l’aprovació dels estatuts de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial I al Pla territorial d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles, s’ha de 
fer en el termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

3. S’ha de regular, per mitjà d’una ordre del conseller o consellera del departa-
ment competent en matèria de seguretat industrial, la forma de pagament de les 
taxes establertes per aquesta llei.

4. Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria 
de seguretat industrial per a establir, per mitjà d’una ordre, l’import màxim de les 
tarifes a què fa referència l’article 28.2. Aquesta ordre s’ha de dictar en el termini 
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màxim de tres mesos, comptadors a partir de l’entrada en vigor del reglament de 
desplegament d’aquesta llei.

5. Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria de 
seguretat industrial per a establir, per mitjà d’una ordre, les bases dels procediments 
de concurrència pública i adjudicació per concurs dels organismes de control, a 
les quals fa referència l’article 31, i les dels titulars d’estacions d’inspecció tècnica 
de vehicles, a les quals fa referència l’article 37.2. Aquestes ordres s’han de dictar 
en el termini màxim de tres mesos, comptadors a partir de l’entrada en vigor del 
reglament de desplegament d’aquesta llei.

Quarta
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oicial 
de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la 
facin complir.

Palau de la Generalitat, 31 de juliol de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(08.213.022)

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA

ORDRE

ECF/389/2008, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en l’àmbit de 
formació i difusió en el marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eiciència 
energètica i del Pla d’energies renovables i s’obre la convocatòria per a l’any 
2008.

Antecedents

Diversos factors han provocat un increment notable del consum d’energia els 
darrers anys, entre els que hi ha nous hàbits socials i culturals que s’han desenvo-
lupat com a conseqüència del creixement econòmic del país i la millora del poder 
adquisitiu dels ciutadans. També el model de creixement ha fet que el consum 
energètic creixés amb índexs superiors al creixement econòmic.

El consum d’energia no renovable té repercussions molt negatives en diversos 
aspectes com ara la reducció progressiva de les reserves o l’impacte ambiental. L’en-
cariment progressiu provoca l’augment del dèicit de la balança comercial del país, 
la reducció de la competitivitat de les empreses, l’augment de la inlació, etc.

Així doncs, s’ha de promoure un sistema energètic amb una aportació de recursos 
renovables més important i també s’ha de promoure un ús més racional i eicient 
dels recursos energètics.

En el futur immediat, l’energia serà un producte cada cop més costós. Només 
millorant de manera signiicativa l’eiciència energètica de les màquines i dels 
ediicis i adoptant nous hàbits de consum més racionals podrà afrontar-se millor 
aquest futur. En aquest sentit, el suport a les inversions en eiciència energètica ha 
de ser una prioritat de l’Administració Pública.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Economia i Finances 
té assignada l’execució de les activitats que emanen de la política energètica de la 
Generalitat de Catalunya i del Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 (PEC) .

L’Estratègia d’Eiciència Energètica del PEC es coordina amb la Estrategia de 
Ahorro y Eiciencia Energética en España 2004-2012 (E4). Per això, el 17 d’abril de 
2008 es va maneralitzar un conveni de col·laboració entre l’Institut per a la Diversi-
icación i Estalvi d’Energia (IDAE) del Govern espanyol i l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN), per a la deinició i la posada en pràctica de les actuacions previstes al 
Pla d’acció 2008-2012 de l’E4 (PAE4+) a Catalunya. En el Conveni s’identiiquen 
diverses actuacions que, junt amb altres d’especíiques de l’Estratègia del PEC, 
requereixen el suport públic per a la implementació o extensió.

Per afrontar les necessitats energètiques futures, en estalvi, eiciència energètica 
i en energies renovables, és fonamental la formació de les persones, tant reglada 
com no reglada. Entre les diverses línies i activitats de formació i difusió s’han 
identiicat les prioritàries o més urgents de la formació no reglada què, amb 
ajuts de les administracions públiques, en podran estendre l’abast i millorar-ne 
la qualitat.

Vista la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2008 de l’ICAEN, i d’acord amb el que estableixen els articles 
87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
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