
 
     MODEL - Redacció  alternativa (actes llargues) 
 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL 
I OBRES PÚBLIQUES 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D’ACREDITACIÓ 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/20XX 
Caràcter: ordinari 
Data: 4 de maig de 20XX 
Horari: de 16.30 a 19.30  
Lloc: sala de reunions del Departament 
 
Assistents 
 
Joan Miquel Puig Fabregat, president 
Marc Rodriguez Ibars, vocal 
Maria Casanovas Miret, vocal 
Montserrat Aymerich Costa, vocal 
Miquel Planas Rossell,vocal 
Alfred Pujol Picas, vocal 
Lluïsa Garcia Masplà, vocal 
Carles Fontilla Echanove, secretari 
 
Absents /Han excusat la seva absència 
 
Maribel Lloveras Pla, vocal 
 
 
Ordre del dia 
 
1.  Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2.  Estudi sobre la previsió de necessitats d’implantació de nous laboratoris acreditats. 
3. Disposicions reguladores de l’acreditació de laboratoris d’assaig per al control de qualitat 

de l’edificació. 
4.  Visites d’inspecció als laboratoris. 
5.  Torn obert de paraules. 
 
 
 



Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
El president obre la sessió i el secretari llegeix l’acta de la sessió anterior (annex 1).  
 
Acord 
Aprovar l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Estudi sobre la previsió de necessitats d’implantació de nous laboratoris acreditats 
 
El senyor Planas comenta l’Estudi sobre la previsió de necessitats d’implantació de nous 
laboratoris acreditats al territori de Catalunya (annex 2), que li va encarregar la Comissió 
en la reunió anterior, i el repartaeix als assistents a fi que l’estudiïn i presentin, si s’escau, 
les propostes de limitació de noves acreditacions de laboratoris a les comarques que ja 
n’estiguin saturades. 
 
3. Disposicions reguladores de l’acreditació de laboratoris d’assaig per al control de 
qualitat de l’edificació 
 
El secretari presenta els esborranys de les disposicions reguladores de l’acreditació de 
laboratoris d’assaig per al control de qualitat de l’edificació (annex 3), en l’àmbit de la 
ceràmica i en l’àmbit de sòls per a vials (àrids, mescles bituminoses i els materials 
constituents d’aquestes). El secretari també comunica que les observacions que s’hagin de 
fer a aquests esborranys s’han de presentar a la Secretaria de la Comissió en el termini d’un 
mes des de la data d’aquesta reunió.  
 
La senyora García exposa que, a causa de les necessitats de Catalunya, cal aprovar la nova 
acreditació proposada en l’àmbit de la ceràmica i que, per tant, no cal esperar que el 
Ministeri d’Obres Públiques i Transports el creï. 
 
La senyora Aymerich  pregunta si l’Administració, a més de crear nous àmbits d’acreditació, 
es preocupa de facilitar feina als laboratoris que s’hagin acreditat en els nous àmbits. 
També proposa potenciar les homologacions dels productes mitjançant el control a fàbrica, 
per tal de millorar-ne la qualitat. 
 
La senyora Casanovas explica que el Departament d’Indústria i Energia ha ofert ajuda a 
diferents grups de fabricants, com ara els rajolers i els cimenters, per a la implantació de 
manuals de qualitat a les seves empreses i que la Direcció General d’Arquitectura  
Habitatge hi ha col·laborat realitzant assaigs de la producció, com en el cas de la campanya 
de la ceràmica. 

 
4. Visites d’inspecció als laboratoris 
 
El senyor Pujol comenta el resultat de les primeres visites d’inspecció als laboratoris 
acreditats després que s’hagin acreditat i indica les deficiències més comunament 
observades: les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil caducades, o amb períodes 



de temps sense cobertura, i el calibratge de les premses d’assaig de resistències a 
compressió fora del termini establert per la normativa. 
 
El president proposa que es redacti un reglament intern de la Comissió Tècnica 
d’Acreditació (CTA) que prevegi la gradació de sancions per les faltes que cometen els 
laboratoris acreditats. 
 
Acord 
Aprovar, per unanimitat, la redacció d’un reglament intern de la CTA que prevegi la 
gradació de sanciona per les faltes que cometen els laboratoris acreditats. 
 
5.Torn obert de paraules 
 
El senyor Rodríguez pregunta si el Laboratori d’Assaig i Investigacions (LGAI) ha de fer la 
competència als laboratoris acreditats realitzant sèries de provetes de formigó. 
 
La senyora García li contesta que l’LGAI no té cap intenció de fer la competència als 
laboratoris acreditats fent provetes, però que està obligat per llei a fer-ne si li’n sol·liciten; 
que, si vol ser un laboratori europeu, ha de ser autosuficient per exigències de la CE i que, 
en vista de l’estudi de previsions que s’ha presentat, el volum de producció de provetes de 
l’LGAI és molt petit. 
 
La senyora Casanovas manifesta que han de compartir el mercat tant els laboratoris privats 
com els parapúblics. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 
 
 
El secretari                              Vist i plau 
                                           El president 
 
         
(signatura tradicional / signatura electrònica) 
 
 
Annexos 
 
1. Acta de la sessió anterior. 
2. Estudi sobre la previsió de necessitats d’implantació de nous laboratoris                                 

acreditats. 
3. Esborranys de les disposicions reguladores de l’acreditació de laboratoris d’assaig per 

al control de qualitat de l’edificació. 
 


