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REUNIÓ TAULA TC-IF       Data: 04-04-2022 
Núm: 2022_04        Hora: de 10:00h a 11:30h 

Lloc: format híbrid 
 
 

 
 

TEMES TRACTATS 

1 Presentació  
Florenci Hernández dona la benvinguda a totes les persones que de manera presencial o 

en línia assisteixen a la reunió. 

 

2  Aprovació del resum de la darrera reunió  

S’aprova sense esmenes l’acta de la reunió del 22-11-2021 

 

3 
 

Normativa i altres disposicions 
 
Sra. Sophie Tost informa sobre la situació actual del nou projecte de Decret: 
 

- El dia 9 de març 2022 es va acabar el termini per presentar les al·legacions: 
-  S’han rebut unes 209 al·legacions en total. Provenen dels interessats (d’aquests, 

han fet comentaris 13 entitats sobre el total de 138) i del públic en general (3 
entitats). La distribució d’aquestes al·legacions és: 

o 42% sobre el cos del decret, disposicions i annex 1.  
o 48% sobre l’annex 2 (instruccions tècniques addicionals). 
o 10% sobre la resta d’annexos (del 3 al 17). 

- Es faran reunions internes per analitzar la conveniència o no d’introduir les 
al·legacions. 

 
S’està a l’espera de rebre 3 informes preceptius: 

1 - Informe de l’Autoritat Catalana de la Competència. 
2 - Informe de l’Institut Català de les Dones. 
3 – Informe de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

 
Un cop recollit tot, es farà una nova versió del text que haurà de seguir amb la tramitació. 
Entre altres caldrà l’informe perceptiu del CTESC i l’informe definitiu de l’assessoria 
jurídica. 
 

4 Estadística de tramitació d’expedients per Canal Empresa i d’Inspeccions 
periòdiques dels Ocs 
- Dades IP i tramitacions 2021 (Joan Carles Esteban) 

 
S’adjunta la presentació: Presentacio-TC-IF_04_04_2022 
 
- Estadístiques fuites gasos refrigerants de l’any 2021 i dades primer trimestre 2022 

(Pedro Fernández) 
 
S’adjunta la presentació complerta Presentació tràmit comunicacó fuites TC-
IF_04_04_2022 
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5 Tasques de control 
Dades segon semestre 2021: 
 
- Verificació d’instal·lacions (control aleatori d’instal·lacions sense inspecció inicial) (Neus 
Chico) 
-  
S’inclou la informació a la presentació: 22 03 TC Inici Contracte verificacions 21-25 EMO-
21-82  
 
- Expedients agents i professionals (Miquel Angel Elcacho) 
 
S’inclou la informació a la presentació: 22 04 04 TC IF Agents hab carnets i resultats 
auditoria 
 
- Auditories administratives (Miquel Angel Elcacho) 
 
S’inclou la informació a la presentació: 22 04 04 TC IF Agents hab carnets i resultats 
auditoria 

6 Tasques de promoció/difusió 
-  

7 Resolució de consultes rebudes / Altres qüestions / Torn obert de paraules 
 
 -No s’han rebut consultes 
 

8 Altres informacions: 
Trobareu les presentacions que s’adjunten a la pàgina web del departament 
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-
industrial/recursos/estadistiques/taules-consultives/  
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