mm Generalitat
de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General
de Qualitat Ambiental

ldentificació de l'expedient

Resolució de l'expedient EXP-039-M relatiu a la sol·licitud presentada per !'empresa AB. AUCATEL Inspección y Control, SLU (AB-AUCATEL) pera la modificació (ampliació) de
l'abast de l'habilitació com a entitat de control en l'ambit sectorial de prevenció i control
ambiental d'activitats [EC-PCAA] per al camp d'actuació "Activitats industrials i
energetiques (IND) nivell 1 i nivell2".

Antecedents

El 14 de marg de 2016, !'Oficina d'Acreditació d'Entitats CoHaboradores (OA) inscriu
l'entitat AB-AUCATEL al Registre d'entitats coHaboradores de medi .ambient amb el
número 010-EC-PCAA coma entitat habilitada.
El 5 d'abril de 2016, el senyor Viceng Castillo Morte, en representació de !'empresa ABAUCATEL, amb número d'identificació fiscal B-63817191 i domicili social al carrer Creteil,
47, de Mataré, provincia de Barcelona, presenta la sol·licitud per a l'ampliació de
l'habilitació com a EC-PCAA per al camp IND, nivell 1 i nivell 2, d'acord amb l'abast
previst a I'Annex 1 del Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats coHaboradores de
medi ambient. Posteriorment, l'entitat presenta diversas esmenes a la sol·licitud
esmentada per tal que la documentació presentada compleixi els requisits previstos als
.
articles. 6 al 8 del Decret 60/2015.
El 31 d'agost de 2016 I'OA emet la proposta de resolució i la tramet a l'entitat.
El 31. d'agost de 2016 el senyor Viceng Castillo Morte, en representació de !'empresa ABAUCATEL, accepta la proposta de resolució de modificació de l'habilitació.

Fonaments de dret

El Títol VIl de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya que regula el regim comú d'habilitació i
supervisió de les entitats coHaboradores de medi ambient.
El Decret 60/2015, de 28 d'abril, regula l'habilitació, la supervisió i obligacions de les
entitats col.laboradores, així com el regim aplicable a la suspensió, perdua i retirada i el
procediment sancionador, i en el seu article 10.1 disposa que la competencia per resoldre
sobre l'habilitació correspon a la direcció general competent en materia d'entitats
col.laboradores de medi ambient.
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1 ates que s'han complert els tramits legalment establerts i que !'empresa AB-AUCATEL

compleix els requisits generals i específics d'habilitació previstos als articles 6 al 8 del
Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col.laboradores de medí ambient, així
com els requisits de funcionament expressament previstos a la norma UNE-EN ISO
17020.
.
D'acord amb el que consta a l'annex d'aquesta Resolució i que figura a l'expedient de
l'entitat,
Resolc

PRIMER:
Atorgar a l'entitat AB-AUCATEL, amb número d'identificació fiscal B-63817191,
l'ampliació de l'habilitació com a entitat. de control en l'ambit sectorial de prevenció i
control d'activitats [EC-PCAA] per al camp d'actuació "activitats industrials i energétiques
(IND) nivell1 i nivell 2.
Les delegacions técniques, la direcció técnica i el personal técnic habilitat són els que
consten a l'annex vigent, public¡¡t a la pagina web del Departament de Territori i
Sostenibilitat. La Direcció General de Qualitat Ambiental pot revisar-lo si ho considera
necessari.
Aqt1esta modificació de l'habilitació té una vigencia de cinc anys (fins el 2 de novembre de
2019), a comptar des de la primera resolució d'habilitació, d'acord amb el que preveu
l'article 13.2 a) del Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de
medi ambient.
L'entitat AB-AUCATEL, com a EC-PCAA, resta subjecta a les condicions, requisits i
obligacions de l'habilitació següents:
Condicions:
a)

Portar a terme els requeriments de I'OA i planificar les auditories de seguiment que
requereixi I'OA en el termini establert, així com aportar la documentació necessaria a
tal efecte.

b)

Realitzar les analítiques derivades d'una actuació com a entitat habilitada en
laboratoris acreditats per la norma ISO/lEC 17025 per al/s parametre/s objecte
d'assaig. En cas que per algun deis parametres no existeixi laboratori acreditat,
prevaldran els criteris addicionals establerts per la Direcció General de Qualitat
AmbientaL

e)

Realitzar exercicis d'intercomparació que s'ajustin als requisits establerts a la norma
ISO/lEC 17043 i que com il mfnim han de comprendre parametres de mostreig i
analisi representatius de tots els vectors pels quals l'entitat disposa d'habilitació.
Aquests exercicis s'han de realitzar al llarg de tot el període de vigencia de
l'habilitació; la realització i adopció de les mesures correctores derivades , si escau,
s'han d'haver justifica! documentalment com a mínim 6 meses abans de la finalització
de la vigencia d'habilitació.
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Requisits
Complir i mantenir els requisits en funció deis quals se'ls ha atorgat l'habilitació, que
preveu la normativa vigent sobre entitats col·laboradores.
Obligacions
Complir les obligacions previstes, amb caracter general, pera les entitats col·laboradores
a l'article 94 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i desenvolupades específicament als articles 15
al19 del Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col.laboradores de medi ambient
i a la normativa sectorial aplicable durant la vigencia de l'habilitació.
SEGON:
Ordenar la modificació de la inscripció núm. 010-EC-PCAA de l'entitat AB-AUCATEL que
consta en el Registre d'entitats col·laboradores de medi ambient com a entitat de control
en l'ambit sectorial de preven~ió i control d'activitats [EC-PCAA].
TERCER:
Autoritzar !'empresa AB-AUCATEL la utilització de la marca d'acreditació en els termes
fixats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i amb els formats següents:

Oficina
d'Acreditació
d'Entitats
Col·laboradores
010-EC-PCAA

Oficina
d 'Acreditació
d'Entitats
Col·laboradores
010-EC-PCAA

QUART:
L'incompliment de qualsevol de les obligacions i condicions descrites en ·aquesta
Proposta de resolució que constaran en la Resolució d'ampliació de l'habilitació de
l'entitat AB-AUCATEL o deis requisits que justifiquen l'habilitació de l'entitat ABAUCATEL o el seu personal técnic habilitat, així com incórrer en algunes de les
circumstancies tipificades als articles 97 i 98 de la Llei 26/201 O pot motivar la suspensió o
retirada total o parcial de l'habilitació de conformitat amb el previst als articles 22 i 23 del
Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.

PQ-28-D_ Rev01 _2501201 6_Proposta i resolució habilitació unificada
Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 934 958 000
Fax 934 197 547

Pag. 3 de 4

m

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General
de Qualitat Ambiental

Núm. expedient

EXP-039-M

Data proposta

5-setembre-2016

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la vía administrativa, es pot interposar recurs
d'alc;ada davant la secretaria de Medí Ambient i Sostenibilitat en el termini d'un mes a
comptar de l'endema de recepció de la notificació, d'acord amb el que disposen els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei
26/201 O, del 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

Barcelona, 5 de setembre de 2016

La

Mercé Rius i Serra
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