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GENERALITAT DE CATALUNYA

Resolució
per la qual es renova l’autorització de DEKRA INDUSTRIAL, SAU, com a entitat
col·laboradora de l’Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al
departament competent en matèria de seguretat pública en l’àmbit de prevenció i seguretat
en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats
recreatives.

Antecedents
Primer. L’entitat col·laboradora de l’Administració DEKRA INDUSTRIAL, SAU està inscrita
al Registre d’entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció i seguretat
en la secció corresponent a l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis i dels
establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives, amb el codi núm.
ECI –08.
Segon. Mitjançant la petició presentada al registre electrònic de la Generalitat amb data 10
de novembre de 2020, l’entitat DEKRA INDUSTRIAL, SAU, va sol·licitar la renovació de
l’autorització com a entitat col·laboradora de l’Administració en matèria de prevenció i
seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública en
l’àmbit de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic,
espectacles públics i activitats recreatives.
Tercer. Mitjançant escrit de data 18 de març de 2021, el director general de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments va trametre còpia de la sol·licitud esmentada al director
general d’Administració de Seguretat als efectes d’aportar l’informe previst a l’article 13 del
Decret 42/2015, de 24 de març de regulació de les entitats col·laboradores de
l’Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent
en matèria de seguretat pública. En resposta a aquest escrit, en data 19 de març de 2021 el
director general d’Administració de Seguretat Informa favorablement sobre la renovació de
l’autorització de l’entitat sempre i quan compleixi els requisits establerts als articles 14 i 15
del Decret 42/2015, esmentat.
Quart. Mitjançant oficis de data 26 de novembre de 2020, notificats el 30 de novembre de
2020, el director general de de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments va comunicar
còpia de la sol·licitud de renovació de l’entitat a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i a l’Ajuntament de Barcelona per tal que en el termini de
vint dies aportessin l’informe no vinculant previst a l’article 18.1 del Decret 42/2015, de 24 de
març. A la data d’aquesta resolució, no consta que cap de les entitats esmentades hagi
aportat el citat informe.
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I.

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis, té per objecte l’ordenació i la
regulació generals de les actuacions públiques de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis i dedica el seu títol V a
les entitats col·laboradores de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat
en matèria d’incendis. En aquest títol, l’esmentada llei regula, entre d’altres
qüestions, l’actuació de l’Administració de la Generalitat per mitjà d’aquestes entitats
col·laboradores; el seu règim d’autorització; els requisits que han de complir, a més
dels que reglamentàriament es determinin; el sistema de supervisió, control i
inspecció al que s’hauran de sotmetre per part de la direcció general competent en
matèria de prevenció i extinció d’incendis, i el règim sancionador que els és aplicable.
En concret, l’article 40.1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, estableix que
l’Administració de la Generalitat pot exercir les seves funcions de control preventiu
sobre tot tipus d’establiments, activitats, infraestructures i edificis per mitjà de les
entitats col·laboradores de l’Administració regulades per aquest títol, sens perjudici
del que estableix l’article 22.8.
Així mateix, l’article 41.1 disposa que el departament competent en matèria de
prevenció i extinció d’incendis, per mitjà de la direcció general corresponent, pot
autoritzar entitats col·laboradores perquè actuïn en les tasques d’emissió d’informes
tècnics, certificacions i actes de verificació o control en l’àmbit de la prevenció i
seguretat en matèria d’incendis.
Desenvolupant la norma legal esmentada, el Decret 42/2015, de 24 de març, de
regulació de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció i
seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública,
en el seu article 6, atribueix a aquestes entitats, entre d’altres, les funcions següents:
“a) La realització de l’acte de comprovació i l’expedició del certificat d’acte de
comprovació corresponent, en les condicions, termes i supòsits establerts als articles
20 i 25 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i la realització de
funcions de verificació o d’inspecció i control que s’estableixin a l’empara dels articles
8 i 20 i, si s’escau, l’article 22 de la Llei 3/2010 esmentada.”
“b) L’emissió d’informes tècnics, certificacions i actes de verificació per acreditar la
veracitat i la idoneïtat tècnica de les sol·licituds, dels projectes i de les construccions i
els equipaments per a la tramitació de comunicacions prèvies, llicències i
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autoritzacions previstes a la llei reguladora dels espectacles públics i les activitats
recreatives, així com a la seva normativa de desplegament.”
“f) Col·laboració, auxili i suport en la inspecció i control, en relació amb el compliment
de la legislació sectorial aplicable en el seu àmbit d’actuació, així com qualsevol altra
funció que els atribueixi la normativa en matèria de protecció civil, en matèria de
prevenció i seguretat en incendis i en matèria d’espectacles públics i activitats
recreatives”.

II.

Concretament, pel que fa als requisits de les entitats col·laboradores de
l’Administració en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, l’article 42
de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, estableix que “Les entitats que pretenguin ésser
autoritzades pel departament competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis
com a entitats col·laboradores d'aquest han de complir una sèrie de requisits
materials, tècnics i de personal qualificat, de conformitat amb el que estableixen
aquesta llei i la normativa reglamentària que la desenvolupa”.
Així mateix, l’article 43 de la mateixa llei determina que “Poden optar a ésser
autoritzades com a entitats col·laboradores de l'Administració en l'àmbit de la
prevenció i la seguretat en matèria d'incendis les entitats públiques o privades que
compleixen els requisits administratius d'independència i imparcialitat, de
compatibilitat, d'organització, de responsabilitat social en matèria d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes, de qualitat, de personal i de mitjans i
equipaments, i també els altres requisits que s'estableixin”.
L’article 44, fent referència als “Requisits de personal”, estableix el següent:
“1. Les entitats col·laboradores de l'Administració de la Generalitat han de
comptar amb el personal suficient i habilitat per l'Administració per a prestar
les funcions per a les quals han estat autoritzades.
2. Un requisit indispensable per a poder obtenir la condició de tècnic o tècnica
habilitat és haver superat la formació específica que estableixi la direcció
general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis.
3. Correspon a la direcció general competent en matèria de prevenció i
extinció d'incendis expedir l'habilitació per a dur a terme les funcions en
l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis que s'atribueixin a
aquestes entitats autoritzades.
4. Els requisits que s'han de complir i el procediment que cal seguir per a
poder obtenir l'habilitació s'han d'establir per reglament.”
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Pel que fa als requisits de mitjans materials, l’article 46 de la Llei 3/2010, de 18 de
febrer, preveu que “Les entitats col·laboradores de l'Administració de la Generalitat
en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis han de disposar dels
mitjans materials suficients per a desenvolupar les funcions per a les quals han estat
autoritzades”.
Així mateix, l’article 14 del Decret 42/2015, de 24 de març, sota el títol “Requisits
generals” estableix que “Poden sol·licitar l’autorització com a entitat col·laboradora
de l’Administració en les matèries que corresponen al departament competent en
seguretat pública les entitats que reuneixin, o estiguin en disposició de reunir abans
d’iniciar el seu funcionament com a tals, els requisits següents:
a) Tenir personalitat jurídica pròpia i, en el cas d’entitats que formin part d’una
organització superior que porta a terme activitats diferents de les pròpies d’entitat
col·laboradora, ser legalment identificables dins d’aquesta organització.
b) Disposar de l’estructura organitzativa i dels mitjans tècnics, de qualitat i humans
per realitzar les funcions i les tasques que els corresponen i que els són assignades
per la normativa aplicable d’acord, si escau, amb les instruccions, protocols i
procediments que corresponguin.
c) Disposar dels locals i de les instal·lacions necessàries per dur a terme les funcions
objecte de la seva activitat com a entitat col·laboradora.
d) Tenir els mitjans i els equips requerits per la normativa aplicable i per les
instruccions tècniques de la direcció general competent en cada àmbit d’actuació, per
portar a terme totes les funcions i actuacions que els corresponen en funció dels
àmbits d’actuació.
e) Disposar d’una plantilla de personal tècnic habilitat suficient, en funció de l’àmbit
d’actuació corresponent, per portar a terme de manera tècnicament competent totes
les funcions que li siguin encarregades d’acord amb la seva autorització.
f) Disposar dels mitjans materials, electrònics i informàtics suficients per
desenvolupar les funcions per a les quals han estat autoritzades. De manera
particular, la direcció general competent en cadascun dels àmbits que corresponen al
departament competent en matèria de seguretat pública pot determinar, mitjançant
instruccions, procediments o protocols, necessitats específiques de mitjans materials,
electrònics i informàtics per al desenvolupament de tasques de control, verificació o
certificació.
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h) Les entitats col·laboradores han de garantir la confidencialitat de la informació
obtinguda en el transcurs de les seves actuacions.
i) Disposar d’una pòlissa d’assegurances o un altre sistema que cobreixi, per un
import d’un milió d’euros (1.000.000 €), les responsabilitats civils de caràcter general i
els danys que es puguin derivar de les seves actuacions com a entitats
col·laboradores de l’Administració. També ha de cobrir les despeses derivades de la
repetició de les actuacions, verificacions o certificacions en el cas que es declarin
invàlides, les despeses de la no-realització o no-finalització de les tasques
contractades abonades prèviament en cas de suspensió o retirada de l’autorització,
així com els danys a tercers que es derivin d’una actuació deficient per part de
l’entitat. L’import esmentat pot ser actualitzat per la persona titular del departament
competent en matèria de seguretat pública.
j) Constituir i dipositar una garantia a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb el Reglament de la Caixa General de Dipòsits de la
Generalitat de Catalunya, per un import de cent cinquanta mil euros (150.000 €).
Aquesta garantia respon del compliment de les obligacions adquirides per l’entitat
com a entitat col·laboradora i el pagament, si escau, de les sancions imposades
d’acord amb la normativa corresponent. L’import esmentat pot ser actualitzar per la
persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública.
k) Disposar d’un sistema eficaç de formació i de supervisió periòdica de les
actuacions que realitzi el personal tècnic habilitat, i mantenir un registre actualitzat i
traçable d’aquestes actuacions de formació i supervisió i de les mesures adoptades
en cas que s’hi detectin deficiències.
l) Disposar de procediments que descriguin els mètodes d’actuació, adequats als
requeriments de la normativa aplicable i als criteris tècnics establerts per la direcció
general competent en cada àmbit d’actuació. Els procediments han d’estar a l’abast
de tot el personal responsable de realitzar les actuacions.
m) Disposar d’un sistema documentat que garanteixi que les actuacions de l’entitat
es porten a terme sense cap tipus de conflicte d’interès i que el seu personal està
lliure de qualsevol pressió comercial, financera o d’altre tipus que pugui afectar la
seva imparcialitat de judici.
n) Ajustar-se al compliment dels requisits per al funcionament especificats a la norma
UNE-EN ISO/IEC 17020, d’avaluació de la conformitat.
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o) Les entitats han de complir els requisits d’independència que es fixen a la norma
UNE-EN ISO/IEC 17020 i a les seves guies europees aplicables, amb les indicacions
de l’annex 1 d’aquest Decret.”
Pel que fa als requisits específics d’autorització en l’àmbit de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats
recreatives, l’article 15 del Decret 42/2015, de 24 de març, estableix que les entitats
col·laboradores que vulguin obtenir l’autorització en aquest àmbit, a més de disposar
dels requisits esmentats a l’article anterior, han d’ajustar-se als requisits específics
següents:
“a) Disposar d’un director tècnic, amb l’habilitació per realitzar actuacions de
comprovació als establiments, activitats i edificis especificats a l’annex 1 de la Llei
3/2010, del 18 de febrer, que ha de formar part de la plantilla laboral de l’entitat
col·laboradora, contractat a temps total i dedicat exclusivament a les tasques pròpies
de l’entitat.
b) Disposar del personal tècnic habilitat per al desenvolupament de les seves
funcions en el marc de la Llei 3/2010, esmentada, per als establiments, activitats i
edificis especificats a l’annex 1 de la mateixa Llei. A aquests efectes, a la sol·licitud
d’autorització cal indicar el nombre de tècnics habilitats, que ha de ser com a mínim
de dues persones, que s’ha de mantenir en tot cas d’acord amb la resolució
d’autorització si es considera suficient. Un d’aquests tècnics habilitats ha de ser el
director tècnic.
c) Disposar del personal tècnic capacitat per portar a terme les funcions i actuacions
pròpies als establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives,
distintes de les actuacions referents a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
A aquests efectes, a la sol·licitud d’autorització cal indicar el nombre de tècnics
capacitats, que ha de ser com a mínim d’una persona, que s’ha de mantenir en tot
cas d’acord amb la resolució d’autorització si es considera suficient. Aquesta persona
pot ser la mateixa que les mínimes requerides amb l’habilitació en matèria d’incendis
en els apartats anteriors”.

Finalment, l’article 47 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, estableix el següent:
“1. Els requisits exigits i acreditats per a l'autorització de l'entitat s'han de mantenir al
llarg de tot el període de vigència de l'autorització.
2. La pèrdua d'algun dels requisits desautoritza l'entitat per a continuar exercint les
funcions per a les quals va ésser autoritzada.”
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III.

D’altra banda, el capítol 4 del Decret 42/2015, de 24 de març, regula el procediment
d’autorització de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de
prevenció i seguretat. Concretament, desenvolupant les previsions dels articles 49 i
50 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, l’article 20 del Decret 42/2015, de 24 de març,
sota el títol “Efectes i vigència de les autoritzacions”, determina:
“20.1 Les autoritzacions regulades en aquest Decret faculten l’entitat per dur a
terme les funcions per a les quals ha estat efectivament autoritzada i que s’han
descrit en el present Reglament.
20.2 Les entitats autoritzades han de fer constar aquesta condició en tots els
documents que emetin com a resultat de les seves actuacions com a entitat
col·laboradora de l’Administració.
20.3 La vigència de l’autorització és de cinc anys a comptar de la data de la
resolució. En cas que s’hagin emès resolucions de modificació de l’autorització, la
vigència de l’autorització comptarà des de la data de la primera resolució.
20.4 Un cop obtinguda la condició d’entitat col·laboradora de l’Administració,
l’entitat ha de comunicar qualsevol canvi que afecti la composició de la plantilla
de personal tècnic habilitat de l’entitat a la direcció general corresponent.”
Així mateix, l’article 21 del Decret 42/2015, de 24 de març, sota el títol “Renovació de
l’autorització”, determina:
“L’entitat autoritzada que vulgui efectuar el tràmit de renovació ha de presentar la
sol·licitud corresponent amb una antelació mínima de sis mesos abans de la data
de finalització de la seva autorització, juntament amb una declaració responsable
sobre el manteniment dels requisits i adjuntant únicament aquelles dades i
documentació que hagin canviat respecte de les que constaven quan es va
atorgar l’autorització objecte de renovació.
El procediment de renovació de l’autorització s’ajusta al procediment
d’autorització i s’ha de dictar la resolució corresponent, la qual en cas que no es
dicti de forma expressa s’ha de considerar atorgada per silenci una vegada
transcorregut el termini previst a aquest efecte, sens perjudici de la possibilitat
d’inspecció o supervisió per part de l’Administració.”
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GENERALITAT DE CATALUNYA

En relació amb els efectes de l’autorització, cal constatar que l’article 8 del decret
esmentat estableix com a obligacions de les entitats col·laboradores de
l’Administració, entre d’altres:
“b) Complir en tot moment la normativa que els sigui aplicable i les condicions
establertes en la resolució d’autorització, i efectuar les adaptacions pertinents,
d’acord amb aquesta normativa.”
“n) Informar l’Administració de totes les modificacions respecte de les
condicions que van donar lloc a l’autorització i canvis de personal tècnic en
l’entitat.”

Per tant, atès que l’entitat DEKRA INDUSTRIAL, SAU reuneix els requisits establerts a la
Llei 3/2010, de 18 de febrer, i al Decret 42/2015, de 24 de març, per a la renovació de la
seva autorització com a entitat col·laboradora de l’Administració en matèria de prevenció i
seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública en
l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic,
espectacles públics i activitats recreatives, i en ús de les competències que m’atribueixen els
articles 41 i 48 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i els articles 13 i 19 del
Decret 42/2015, de 24 de març,

Resolc:
Primer.- Renovar l’autorització de l’entitat DEKRA INDUSTRIAL, SAU, per a actuar com a
entitat col·laboradora de l’Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al
departament competent en matèria de seguretat pública en l’àmbit de la prevenció i
seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i
activitats recreatives.
La present renovació d’autorització abasta l’exercici de les funcions que la Llei 3/2010, de 18
de febrer, i el Decret 42/2015, de 24 de març, atribueixen a les entitats col·laboradores de
l’Administració en l’àmbit esmentat, i serà vigent durant un termini de cinc anys a comptar de
la data d’aquesta resolució.
Com a entitat col·laborada de l’Administració en l’àmbit esmentat, DEKRA INDUSTRIAL,
SAU, resta subjecta al compliment de les obligacions que estableixen la Llei 3/2010, de 18
de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis; el Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats
col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al
departament competent en matèria de seguretat pública; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
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procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Així mateix, resta subjecta al règim de supervisió, control i inspecció establert a l’article 51
de la Llei 3/2010, de 18 de febrer; als articles 25 i següents del Decret 42/2015, de 24 de
març, i a l’article 96 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.
L’incompliment greu de les esmentades obligacions o dels requisits que justifiquen la
present renovació d’autorització poden motivar-ne la suspensió, revocació, pèrdua o
retirada, de conformitat amb el que disposen els articles 52 i 59 de la Llei 3/2010, de 18 de
febrer, els capítols 5 i 6 del Decret 42/2015, de 24 de març, i els articles 97 i 98 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, sens perjudici que procedeixi l’inici del corresponent procediment
sancionador d’acord amb el que s’estableix al capítol V del títol V de la Llei 3/2010, de 18 de
febrer, i supletòriament, al capítol II del títol VII de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.
Segon.- Notificar la present Resolució a l’entitat DEKRA INDUSTRIAL, SAU.
Tercer.- Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, la persona
interessada pot interposar recurs d’alçada davant del conseller d’Interior en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà que rebeu aquesta notificació, d'acord amb el que preveuen
els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considereu convenient per a
la defensa dels vostres interessos.

El director general de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
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ANNEX 1: Relació de personal tècnic autoritzat

Personal tècnic

Nivell d'incendis

Natàlia Charamand i Moreno

Avançat

08-0001/2013-1/A

Joan Ramon Farré i Robador

Avançat

08-0003/2013-1/A

Bàrbara Garcia i Orille

Avançat

08-0004/2013-1/A

Jordi Guiolà i Gallart

Avançat

08-0005/2016-0/A

Pau Juvillà i Ballester

Avançat

08-0006/2013-1/A

Mónica Martínez i Manso1

Avançat

08-0008/2013-1/A

David Nieto i Cabeza

Avançat

08-0019/2013-1/A

Pedro Pablo Rubio i Grande

Avançat

08-0018/2017-0/A

Daniel Ruiz i Rubio

Avançat

08-0013/2014-1/A

Francesc Subirats i Elias

Avançat

08-0014/2014-1/A

1

Codi d'habilitació

Directora tècnica
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Delegació/oficina a Barcelona:
C. Nàpols, 249, 4a. planta
08013 Barcelona
Tel. 934 940 001
cati.miguel@dekra.com
Delegació/oficina a Lleida:
C. del Príncep de Viana, 78, alt. 3
25008 Lleida
Tel. 973 229 834
lleida.es@dekra.com
Delegació/oficina a Tarragona:
C. Sant Auguri, 5 (Edifici Royal Tarraco), Bloc B. Oficina 1
43002 Tarragona
Tel. 977 223 555
cati.miguel@dekra.com
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