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REQUISITS PER A L’HABILITACIÓ DE PERSONAL TÈCNIC
SECTOR CONTROL I VIGILÀNCIA DE LA QUALITAT DE LES MASSES D’AIGUA I GESTIÓ DELS
ABOCAMENTS - EC-AIG

[PMF-SUB]

OBJECTE

Requisits per a l’habilitació del personal tècnic d’una entitat de control i presa de mostres
en l’àmbit del control i vigilància de les masses d’aigua i gestió dels abocaments [ECAIG] que realitzin la presa de mostres d’aigües subterrànies (PMF-SUB) per a la
posterior anàlisi fisicoquímica o la determinació in situ de determinats paràmetres.

ABAST

EC-AIG habilitada o en procés d’habilitació per al subcamp PMF-SUB.

TITULACIÓ

•

Titulació universitària, com a mínim amb titulació de grau, de caire científic o tècnic,
o titulació com a tècnic superior (cicle formatiu de grau superior de formació
professional), o

•

Batxillerat o formació professional com a mínim de grau mitjà, de caire científic o
tècnic.

REQUISITS

FG

Conceptes generals de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 aplicats al mesurament de
paràmetres in situ.
Procediments i instruccions tècniques de l’Oficina d’Acreditació.

FE

Legislació aplicable en l’àmbit de les aigües subterrànies.
Formació en els protocols de l’Agència Catalana de l’Aigua de presa de mostres d’aigües
subterrànies.
Procediments de l’entitat aplicables a la presa de mostres i determinació de paràmetres
in situ.
Formació en el funcionament, ajust i verificació dels equips de mesura de pH i
conductivitat, així com en l’ús dels equips de mesura del nivell piezomètric.

EX

•

3 actuacions completes de mostreig d’aigües subterrànies en piezòmetres, amb
determinació del nivells piezomètric, purga i determinació de paràmetres in situ.
En el cas que la titulació del personal tècnic a habilitar sigui de batxillerat o de
formació professional de grau mitjà, caldrà aportar 10 actuacions, en lloc de 3.

•

Addicionalment s’ha d’aportar 1 actuació completa supervisada per personal de
l’entitat, amb l’habilitació en el mateix camp, amb avaluació favorable.
Inclourà: determinació de paràmetres in situ, si escau, i la redacció d’un informe
reglamentari simulat.

PROCÉS PER A
L’HABILITACIÓ

L’OA avalua la suficiència i la idoneïtat de la documentació presentada i decideix sobre
la necessitat o no de programar una auditoria de camp per avaluar in situ la capacitat
tècnica del personal objecte de la sol·licitud d’habilitació.

MODIFICACIONS
RESPECTE DE
L’EDICIÓ ANTERIOR

Aquesta és la primera edició de l’annex elaborat amb motiu de l’entrada en vigor del
Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.

DATA D’APLICACIÓ

8 de novembre de 2018

Full 1 de 1

