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W.W Departament d'lnterior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d'lncendis i Salvaments
Resolució de 14 de gener de 2015, d'autorització provisional de !'empresa ABAUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL S.L.U. com a entitat coHaboradora de
I'Administració de la Generalitat en l'ambit de la prevenció i la seguretat en
materia d'incendis.

Amb !'entrada en vigor de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
materia d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, se
separa, des del punt de vista procedimental, la intervenció administrativa en materia
de prevenció i seguretat en cas d'incendi, d'una banda, i la prevenció i control
ambiental de les activitats, per l'altra banda, modificant el sistema que havia instaurat
la ja derogada Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
I'Administració ambiental, la qual integrava en una única resolució administrativa de
l'órgan ambiental de I'Administració de la Generalitat les decisions deis órgans
competents en materia de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de
la salut.
D'acord amb aixó, l'esmentada Llei 3/2010, de 18 de febrer, regula en el títol V les
entitats coHaboradores de I'Administració en l'ambit de la prevenció i la seguretat en
materia d'incendis. En concret, l'article 40.1 estableix que I'Administració de la
Generalitat pot exercir les seves funcions de control preventiu sobre tot tipus
d'establiments, activitats, infraestructures i edificis per mitja de les entitats
col·laboradores de I'Administració regulades per aquest títol. Així mateix, l'article
41.1 disposa que el departament competent en materia de prevenció i extinció
d'incendis, per mitja de la direcció general corresponent, pot autoritzar entitats
col·laboradores perqué actu'ln en les tasques d'emissió d'informes técnics,
certificacions i actes de verificació o control en l'ambit de la prevenció i seguretat en
materia d'incendis.
Cal tenir en compte, també, el capítolll del títol VIl de la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
quant al régim jurídic comú de les entitats col·laboradores de I'Administració pública
de Catalunya. Concretament, i entre d'altres disposicions, l'article 94 de l'esmentada
llei determina les obligacions de les entitats col·laboradores, i l'article 91.4 especifica
que aquestes entitats resten obligades a subscriure les corresponents pólisses
d'assegurances que cobreixin els riscos de llur activitat, d'acord amb la normativa
sectorial.

1

M

M!1!l

Generalitat de Catalunya
Departament d'lnterior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d'lncendis i Salvaments
Ladisposició transitoria tercera de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, estableix que, mentre no s'aprovi la regulació
general de les entitats coHaboradores de I'Administració establerta en aquesta llei,
els és aplicable el Decret 170/1999, del 29 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
provisional regulador deis ens ambientals de control. Aquest Reglament té per
objecte regular el sistema provisional d'acreditació, funcionament i supervisió de les
entitats que han de dur a terme les funcions de control de les activitats amb
incidencia ambiental que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de I'Administració ambiental. Així mateix,
l'acreditació que regula el Reglament s'atorga per un període de cinc anys i és
prorrogable peral mateix termini, amb la revisió previa.
D'altra banda, l'apartat primer de la disposició transitoria primera de la Llei 3/2010,
de 18 de febrer, disposa que les entitats coHaboradores de I'Administració en
materia de medí ambient i habitatge acreditades per actuar en l'ambit de prevenció
d'incendis a !'empara del Decret 170/1999, de 29 de juny i les seves normes de
desplegament, poden desenvolupar provisionalment les funcions que la Llei 3/2010
atribueix a les entitats coHaboradores en materia de prevenció i seguretat en cas
d'incendi fins al termini que indiqui el reglament de desenvolupament d'aquesta Llei
o fins que fineixi el període de vigencia de l'acreditació concedida, si aquest termini
ven¡;: amb anterioritat. Un cop transcorregut aquest termini, les entitats que vulguin
esdevenir coHaboradores de I'Administració en materia de prevenció i seguretat en
materia d'incendis han de ser autoritzades a !'empara de la Llei 3/2010, de 18 de
febrer.
L'empresa AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL S.L.U. fou acreditada per la
Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya com a entitat ambiental de control (EAC),
inscripció renovada des de 03/11/2014 en el Registre d'entitats ambientals de control
amb el número d'acreditació EAC-028-09.
En data 14 de gener de 2013, es va resoldre per part de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d'lncendis i Salvaments una autorització provisional com a entitat
coHaboradora de I'Administració de la Generalitat en l'ambit de la prevenció i la
seguretat en materia d'incendis, per un termini d'un any i prorrogable per un any
més. En data 14 de gener de 2014, es va resoldre per part de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d'lncendis i Salvaments una prórroga per un any d'aquesta
autorització provisional, fins al14 de gener del2015.
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Vista la declaració i la documentació presentades per l'esmentada empresa, en qué
manifesta la voluntat de mantenir l'acreditació per a actuar com a entitat
col·laboradora de I'Administració de la Generalitat en l'ambit de la prevenció i la
seguretat en materia d'incendis, així com el compliment deis corresponents requisits
i solvencia previstos en la normativa vigent;
Per tant, atés el que s'ha exposat i en virtut de les competéncies que m'atribueixen
els articles 41 i 48, i concordants, de la Llei 3/201 O, del 18 de febrer, el capítol 11 del
títol VIl de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment i régim jurídic de I'Administració de la
Generalitat de Catalunya

Resol e:
Primer.- Atórgar a !'empresa AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL S.L.U .
l'autorització provisional pera actuar com a entitat col·laboradora de I'Administració
de la Generalitat en l'ambit de la prevenció i la seguretat en materia d'incendis, per
un termini d'un any a partir de la present resolució, que queda sotmesa al régim
previst a la Llei 3/201 O, del 18 de febrer, a la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, i normativa
de desenvolupament i, específicament, a la disposició transitoria primera de la Llei
3/201 O esmentada.
Segon.- Notificar la present Resolució a !'empresa AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y
.CONTROL S.L.U. de conformitat amb la normativa de procediment administratiu
vigent.

Barcelona, 14 de gener de 2015

Ramon Parés f'"" a
Director general de Prevenció, Extinció
d'lncendis i Salvaments
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