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ENTRADA EN VIGOR
Aquest procediment és d’aplicació i compliment per a les entitats de control en procés d’habilitació
en l’àmbit de la prevenció de la contaminació atmosfèrica [EC-A] des de la data de la seva edició i
per a les entitats habilitades com a [EC-A], a partir del 19/02/2019.

MODIFICACIONS RESPECTE DE L’EDICIÓ ANTERIOR
Les modificacions respecte de l’edició anterior es troben indicades en vermell i els elements
eliminats estan indicats en ratllat.
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1.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D’HABILITACIÓ D’ENTITATS DE
CONTROL EN L’ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

OBJECTE I ABAST

L’objecte d’aquest procediment és especificar els requisits aplicables per a l’habilitació de les
entitats [EC-A] que porten a terme la determinació i presa de mostres dels diferents contaminants
emesos o presents a l’atmosfera (DMCA) i el calibratge dels sistemes automàtics de mesurament
d’emissions a l’atmosfera (SAM).
Els camps i subcamps grups d’habilitació són els següents:
Camp d’actuació
Calibratge dels sistemes
automàtics de mesurament
d’emissions a l’atmosfera (SAM)

Determinació i mostreig de
contaminants a l’atmosfera
(DMCA)

Subcamp
d’actuació

Descripció del subcamp

A

Calibratge de sistemes de mesurament
d’emissions en continu instal·lats de forma fixa en
focus estacionaris.

B

Mostreig en condicions isocinètiques de partícules
i gasos.

C

Mostreig de partícules en condicions isocinètiques
i mostreigs de gasos en condicions no
isocinètiques.

D

Determinació dels nivells d’emissió de compostos
orgànics volàtils i gasos de combustió amb
analitzadors automàtics d’acord a normes CEN.

E

Determinació dels nivells d’emissió de gasos de
combustió (cel·la electroquímica) i opacitat.

F

Mostreig de partícules sedimentables.

Els paràmetres que inclouen cada subcamp d’actuació requisits de cadascun dels grups es troben
recollits a la instrucció tècnica IT-200-A Requisits sobre mètodes de mostreig i assaig per a
entitats col·laboradores de medi ambient.

2.

MARC LEGAL I FUNCIONS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

El marc legal en el qual s’inscriuen les actuacions com a entitat col·laboradora és el següent:
-

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

-

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.

-

Real decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual aprova el text refós de la llei de
prevenció i control integrats de la contaminació.

-

Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament d’emissions
industrials i de desenvolupament de la llei 16/2002, d’1 de juliol ,de prevenció i control
integrats de la contaminació.

-

Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats
potencialment contaminants de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la
seva aplicació.

-

Ordre de 18 d’octubre de 1976, sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de
l’atmosfera.
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-

Ordre de 10 d’agost de 1976, per la qual s’estableixen les normes tècniques per a l’anàlisi i
valoració del contaminants de naturalesa química presents a l’atmosfera.

-

Normativa sectorial aplicable a les instal·lacions objectes de control i inspecció (incineració,
instal·lacions de combustió mitjanes i grans, limitació d’emissions de COV o altres aplicables
en funció del tipus d’establiment o de la seva l’activitat).

Les funcions que duen a terme les entitats habilitades com a [EC-A] són les següents:
-

mesuraments atmosfèrics inclosos en controls inicials i periòdics;

-

mesuraments atmosfèrics inclosos en certificacions tècniques, tant en el procés de
formalització de la comunicació, com a requeriment específic de l’administració local;

-

controls vectorials establerts per la normativa sectorial aplicable a l´activitat;

-

controls dels focus d’acord a la periodicitat definida al permís ambiental;

-

plans de vigilància de les emissions tant si es troben establerts pel permís ambiental com
per la normativa sectorial;

-

controls requerits per l’administració local de manera específica o per les ordenances
municipals;

-

mesurament d’emissions per a l’exempció de controls periòdics dels establiments acollits al
sistema EMAS;

-

calibratge dels sistemes automàtics de mesura (SAM) de les emissions;

-

actuacions d’ofici, a petició de l’òrgan competent en matèria d’emissions;

-

qualsevol mesurament de contaminants emesos a l’atmosfera mitjançant el qual
l’administració competent hagi d’avaluar el compliment respecte a un valor límit d’emissió o
el compliment de qualsevol altre aspecte relatiu a les emissions a l’atmosfera de
l’establiment, com ara els recollits a les autoritzacions d’emissions d’activitats potencialment
contaminadores de l’atmosfera d’acord amb la Llei 34/2007.

S’entén com a encàrrec d’actuació la totalitat dels mesuraments que realitzi una entitat derivats
d’una mateixa motivació administrava de les esmentades.
Per tal d’exercir com a entitat habilitada, les entitats col·laboradores hauran de disposar de la
totalitat de les habilitacions en els contaminants i mètodes que siguin necessàries per donar
resposta a l’encàrrec per al qual han estat contractades; per tant, no es poden subcontractar a
altres entitats.
Únicament es podran compartir les comprovacions i determinacions de contaminants d’una
mateixa motivació administrativa i ser realitzada per dues entitats diferents en el cas que aquesta
requereixi realitzar el calibratge de SAM, sense que puguin ser subcontractades entre elles
mateixes. Així doncs, una entitat podrà realitzar el calibratge de la totalitat dels paràmetres dels
SAM de l’establiment (inclosa la determinació i presa de mostres) i una altra entitat diferent podrà
realitzar el mesurament de la totalitat dels contaminants de la motivació que no pertanyen als
SAM.
El mostreig d’aquells contaminants dels subcamps grups B i C que siguin requerits per
l’administració, que no estiguin recollits dins de l’esquema d’habilitació i que siguin tècnicament
equivalents, podran ser realitzats per les entitats que ja disposin de l’habilitació; per exemple, els
mostreigs de compostos orgànics volàtils individuals en tubs adsorbents d’acord a normes NIOSH
o altres, podran ser realitzats per entitats habilitades per la norma UNE-EN 13649; o la captació de
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metalls d’acord a la norma VDI 3868 la podran realitzar entitats habilitades per a la captació de
metalls segons a la norma UNE-EN 14385. Sempre s’hauran de complir els requisits de la norma
que indiqui el document administratiu que origina el mostreig.

3.

VIES D’HABILITACIÓ

3.1

Vies d’habilitació i grups subcamps d’actuació

S’estableixen dues vies per obtenir l’habilitació com a entitat col·laboradora [EC-A]:
a)

Per l’avaluació de la competència tècnica per part de l’Oficina d’Acreditació (via
regulada a l’article 5.1.b) del Decret 60/2015).

b)

Per reconeixement parcial d’una acreditació o autorització emesa per un organisme
oficial d’acreditació o una autoritat competent de la UE (via regulada a l’article 5.2.b) del
Decret 60/2015).
El reconeixement és parcial atès que a Catalunya s’apliquen criteris tècnics específics de
mostreig que cal avaluar documentalment i en camp. Aquesta avaluació comporta una
auditoria de camp en què s’avalua la competència tècnica i l’adequació dels procediments
de l’entitat als criteris específics de Catalunya. A tal efecte, l’abast de l’acreditació ha de
ser en l’àmbit de la contaminació atmosfèrica i ha d’incloure, com a mínim, algun dels
paràmetres inclosos en els subcamps grups B, C o D.

NOTA: Les entitats que actualment estan habilitades per la via del reconeixement de l’acreditació o
autorització emesa per un organisme oficial d’acreditació o una autoritat competent de la UE (via
regulada a l’article 5.2.a) del Decret 60/2015, establerta a l’edició 2 del PE EC-A), disposen de
temps fins el 19/02/2019 d’1 any per adaptar-se als requisits d’aquest procediment.
A l’Annex I d’aquest procediment s’indiquen els camps d’actuació i les particularitats de cada via
d’habilitació.

3.2

Subcamps Grups d’actuació

L’habilitació es podrà sol·licitar de manera independent per a cada subcamp grup, llevat del
subcamp grup A, que està condicionat a disposar amb anterioritat o sol·licitar simultàniament, les
habilitacions dels subcamps grups B i D.
L’habilitació per al subcamp grup B comporta automàticament l’habilitació per al subcamp grup C.
L’habilitació per al subcamp grup D comporta automàticament l’habilitació per al subcamp grup E.
L’entitat pot obtenir l’habilitació per a qualsevol dels subcamps grups per a qualsevol de les dues
vies establertes a l’apartat 3.1. d’aquest procediment, sempre que sigui de manera complerta; és a
dir, no es pot sol·licitar l’habilitació per la via de l’avaluació de la competència per a uns
paràmetres d’un mateix subcamp grup, i la resta de paràmetres per reconeixement parcial.

4.

REQUISITS D’HABILITACIÓ

Els requisits per a obtenir l’habilitació es troben regulats als articles 6 i 7 del Decret 60/2015, de 28
d’abril, i seran d’aplicació en funció de la via que determini l’entitat per obtenir l’habilitació.
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A l’Annex I d’aquest procediment s’indiquen els requisits d’habilitació que són d’aplicació en funció
de la via d’habilitació.

4.1.

Sistema de gestió, organització i direcció tècnica

D’acord amb l’annex 1 del Decret 60/2015, les entitats de control en l’àmbit de la prevenció de la
contaminació atmosfèrica han de tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat que doni
compliment als requisits de les normes següents:
a) Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: Avaluació de la conformitat. Requisits per al
funcionament de diferents tipus d’organismes que realitzen inspecció.
b) Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: Requisits generales per a la competència dels laboratoris
d’assaig i calibratge; i norma UNE-CEN/TS 15675 EX Aplicació de la norma UNE-EN
ISO/IEC 17025:2005 als mesuraments periòdics.
Per a les entitats que obtinguin l’habilitació per reconeixement parcial, es considerarà equivalent
l’acreditació de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 amb la norma UNE-CEN/TS 15675 EX
associada.
L’auditoria interna requerida per aquestes normes s’ha de realitzar anualment i no pot considerarse substituïda per les auditories de seguiment o extraordinàries realitzades per l’Oficina
d’Acreditació. Durant el període de vigència de l’habilitació s’han d’auditar totes les delegacions
incloses dins l’expedient de l’entitat.
Les entitats col·laboradores han de disposar d’una persona que assumeixi la direcció tècnica,
que ha de ser personal en plantilla amb contracte laboral a temps total, i ha d’assumir, en la seva
totalitat, la responsabilitat que les actuacions de mesurament i avaluació es facin segons els
requeriments establerts. La persona que assumeix la direcció tècnica ha d’estar habilitat/da per a
tots els subcamps grups d’actuació de què disposa l’entitat. No obstant això, la seva tasca
principal és la de la direcció tècnica, i per tant, actuar com a tècnic realitzant mesuraments no pot
provocar que negligeixi o ometi les seves funcions de direcció tècnica.
L’entitat pot disposar de dos directors tècnics de manera individual: un per al subcamp grup A per
als calibratges de SAM i un altre per a la resta de subcamps grups. Tant els tècnics habilitats com
el director tècnic de l’entitat han de portar a terme actuacions de cadascun dels subcamps grups
en els que estiguin habilitats en el termini de dos anys per poder mantenir l’habilitació en el
subcamp grup corresponent.
El/la director/a tècnic/a de l’entitat col·laboradora o el/la tècnic/a en qui delegui ha de dur a terme
una supervisió de tot el personal habilitat de l’entitat. L’abast d’aquesta supervisió ha d’incloure la
preparació –inclosa la planificació-, les actuacions de camp i els informes i documentació que se’n
derivin.
La supervisió efectiva per part d’una entitat ha de constar, com a mínim de:
•

Una supervisió documental anual d’un mínim del 10% de les determinacions de
contaminants fetes de manera simultània per un mateix equip tècnic en un mateix focus (p.
ex., la determinació de metalls, Hg i O2, independentment que en el mateix focus es
determinin altres paràmetres).
En la selecció d’aquesta supervisió es tindran en compte el criteris següents:
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a)

Que cobreixi tot el personal tècnic habilitat. Com a mínim cal supervisar una
determinació de contaminants per tècnic habilitat;

b)

Que les determinacions siguin representatives del subcamp grup o subcamps
grups per als quals el personal tècnic està habilitat. Sempre que sigui possible, les
determinacions supervisades han d’incloure determinacions dels subcamps grups
inferiors (p. ex. si el personal tècnic disposa de l’habilitació per als subcamps
grups B, C, D i E, es podrà supervisar una determinació del subcamp grup B amb
combinació amb D, com a representativa de la resta d’habilitacions). És
responsabilitat de la direcció tècnica garantir que tot el personal ha estat
supervisat en funció de les seves habilitacions.

Si es supervisa un expedient/ordre de treball que inclou diverses determinacions de
contaminants, es comptabilitzaran el nombre de supervisions dins del percentatge a
supervisar.
Les supervisions en camp, atès que inclouen també la part documental, es poden incloure
dins el percentatge de supervisió documental.
El percentatge mínim del 10% podrà reduir-se justificadament en funció dels resultats
obtinguts i del nombre d’expedients realitzats per l’entitat.
•

Una supervisió en camp d’una determinació de contaminants, tenint en compte els criteris
de l’apartat anterior, de tot el personal tècnic habilitat, com a mínim un cop cada 2 anys.
En el supòsit que l’entitat estableixi un termini superior, que no podrà ser mai superior als
3 anys, haurà de justificar documentalment que l’increment de termini no repercuteix amb
la qualitat de les actuacions.

En cas de delegar la supervisió, aquest personal ha de tenir un mínim de dos anys d’experiència
en el camp en qüestió o d’un any en cas que aquest/a tècnic/a hagi realitzat més de 40 actuacions
com a tècnic habilitat, que estigui qualificat com a supervisor per l’EC i que no hagi estat suspès
per l’OA en els darrers 3 anys.

4.2

Procediments

Els procediments de les EC recolliran les metodologies per al mostreig i determinació de
contaminants atmosfèrics recollides a la IT-200 Requisits sobre disponibilitat d’instruments i
selecció de procediments de mostreig i assaig per a entitats col·laboradores de medi ambient.

4.3

Personal

El personal tècnic habilitat ha de formar part de la plantilla de l’entitat, amb contracte laboral vigent
i ha de demostrar el compliment de la formació i experiència establerts a l’annex corresponent del
PG-10, que seran avaluats per l’Oficina d’Acreditació.

4.4
a)

Mitjans i equips
L’entitat ha de disposar dels equips mínims que es recullen en la IT-200-B Requisits sobre
disponibilitat d’instruments de les entitats col·laboradores de medi ambient, en la qual es
recullen les característiques dels equips i els criteris de calibratge i/o validació que les entitats
han d’aplicar i que incorporen el criteris de les unitats competents o altres requisits exigits en
la normativa específica aplicable.
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Per a entitats que formen part d’organismes superiors, l’equipament i mitjans hauran de ser
clarament identificables dins de cada part de l’organisme per tal de garantir la seva correcta
gestió.
b)

Si l’entitat disposa de laboratori de calibratge intern, aquest haurà d’estar identificat dins
l’organització i les seves funcions i responsabilitats clarament definides per evitar omissions i
errors en la gestió i el calibratge dels equips per motiu de pertànyer a la mateixa organització.
Pel que fa al calibratge extern, els certificats de calibratge hauran d’haver estat emesos per
laboratoris signants de l’Acord de Reconeixement Multilateral (MRA) de la Convenció
Internacional de Pesos i Mesures (CIPM) o laboratoris acreditats per un organisme
d’acreditació que hagi signat un acord de reconeixement dels resultats de calibratge, per
exemple, com a membre de la European co-operation for Acreditation (EA) o de la
International Laboratory Acreditation Cooperation (ILAC)

c)

4.5

Les entitats hauran de portar a terme l’avaluació dels certificats de calibratge d’acord a la
instrucció IT-200-B.

Assegurança

D’acord amb l’annex III del Decret 60/2015, la quantia de l’assegurança o garantia financera per a
aquest tipus d’entitats és d’1.200.000 €.
Si l’entitat també està habilitada com a [EC-PCAA], aquesta quantitat no és sumatòria a la que ja
disposi, sempre que sigui per la mateixa quantitat o superior, i que estigui expressament recollida
l’activitat al document que la formalitza.

4.6

Independència i imparcialitat

L’OA ha de tenir accés a tota la informació rellevant sobre els organismes relacionats o altres
empreses amb qui pugui existir un conflicte d’interès, i podrà sol·licitar, si ho creu oportú,
informació o evidències addicionals sobre aquests organismes.
Per tal d’avaluar la imparcialitat, la integritat i els conflictes d’interès quan l’entitat realitza
actuacions com a entitat col·laboradora, entenem per:
-

Autocontrol és aquell control requerit a l’establiment en un permís d’emissions,
autorització, llicència ambiental, ordenances o altres requeriments de l’Administració. Els
autocontrols poden ser realitzats per una entitat col·laboradora o per el mateix establiment,
amb la verificació posterior d’una entitat col·laboradora en el cas que es tracti d’activitats de
l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. En qualsevol dels dos casos, cal seguir els
criteris establerts per dur a terme les actuacions reglamentàries.
En el supòsit que aquests autocontrols siguin realitzats per una entitat col·laboradora:
•

han de ser comunicats a l’Oficina d’Acreditació;

•

estan subjectes a supervisió;

•

no són incompatibles amb la realització de les actuacions reglamentàries requerides
per l’Administració tal i com es recull a l’annex 2 del Decret 60/2015, punt 1.1.a).
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Les actuacions no reglamentàries no són requerides per cap administració ni per cap
legislació ambiental aplicable. Poden ser realitzades o no per una entitat col·laboradora.

-

En el supòsit que aquestes actuacions siguin realitzades per una entitat col·laboradora:
•

No és necessari que segueixin els criteris aprovats per la realització de mostrejos
reglamentaris.

•

No podran ser mai utilitzades com a actuacions reglamentàries.

•

La documentació emesa no pot incloure cap pronunciament respecte el compliment
dels valors límit d’emissió o compliment de la normativa ambiental i hi ha de constar
que la documentació s’emet en una actuació no reglamentària i que no pot ser
utilitzada a efectes legals.

•

No es consideren incompatibles amb les activitats realitzades com a entitat
col·laboradora sempre i quan l’entitat hagi avaluat prèviament que no incorre en un
conflicte d’interès.

Les entitats han de complir amb l’annex A (apartat A.1) de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 i amb
els requisits addicionals del punt 1 de l’annex 2 del Decret 60/2015.
•

Pel que fa a les activitats incompatibles:

Les activitats incompatibles queden definides a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 i a l’annex 2 del
Decret 60/2015, amb els aclariments següents:

•

-

El concepte d’ítem inspeccionat té la seva equivalència en el camp de la prevenció de la
contaminació atmosfèrica en tota emissió de contaminants a l’atmosfera (ja sigui
canalitzada o difusa) procedents d’una activitat o instal·lació, les mesures preventives i/o
correctives i els sistemes de mesurament en continu (SAM) que puguin ser objecte de
mesurament, calibratge i/o avaluació per part d’una entitat habilitada.

-

El concepte disseny de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 inclou, en aquest cas, tant la
realització i execució de projectes d’instal·lacions i activitats regulades a l’annex del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación, com els certificats finals d’instal·lació, així com altra assistència
tècnica, consultoria, modificació o manteniment de les instal·lacions d’aquest tipus
d’activitats i manteniment de sistemes de mesurament en continu (SAM).

Pel que fa als conflictes d’interès:

L’EC ha de demostrar i assegurar que les seves actuacions es duen a terme sense cap tipus de
conflicte d’interès. A tal efecte:

1

1.

L’EC actuarà de manera imparcial i no podrà permetre cap pressió comercial, financera
o de qualsevol altre tipus que la pugui comprometre.

2.

No podrà dur a terme actuacions com a entitat habilitada si l’EC o l’entitat a què pertany
o d’altres és propietària, administradora, usufructuària de les instal·lacions o d’un altre
objecte de l’actuació.

3.

Si una EC, l’entitat legal a què pertany o algun organisme relacionat disposa a la seva
1
2
plantilla de càrrecs públics (polítics o no), enginyers municipals o altres tècnics

Inclosos personal directiu i socis.
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municipals que realitzin tasques relacionades amb la Llei 16/2002, aquesta entitat no
podrà actuar en aquells municipis on aquest personal realitzi les seves funcions.
4.

•

Si l’EC, l’entitat legal a la qual pertany o un organisme relacionat duu a terme
consultoria o assistència tècnica no incompatible amb l’activitat com a EC (per
exemple, en àmbits que l’entitat no té habilitats), cal que l’entitat tingui implantat un
procediment d’anàlisi anterior a l’emissió d’ofertes per serveis com a EC per tal
d’avaluar de manera prèvia si existeix una dependència financera o d’altre tipus abans
d’emetre l’oferta dels serveis com a entitat col·laboradora per aquest client. L’EC haurà
de garantir la separació d’oficines, instal·lacions, estructura organitzativa, personal,
comptabilitat, mitjans, equips, publicitat o sistemes informàtics entre ella i la resta de
l’entitat.

Pel que fa al personal de l’entitat:

Cal tenir en compte que:
1.

Tot el personal de l’EC, actuarà imparcialment i no podrà permetre cap pressió
comercial, financera o de qualsevol altre tipus que pugui comprometre’n la imparcialitat.

2.

Les EC hauran de requerir al seu personal que informi sobre qualsevol actuació o
situació que li pugui suposar un conflicte d’interès a fi d’identificar possibles conflictes
d’imparcialitat derivats de les seves activitats, i no utilitzaran aquest personal excepte si
poden demostrar que no hi ha conflicte d’interès.

3.

En el sentit del punt anterior, el personal de nova incorporació que hagi intervingut
prèviament en tasques de consultoria, enginyeria o en algun altre tipus d’assistència
tècnica d’un establiment objecte de l’actuació com a entitat habilitada no pot participar
en el procés de mesurament i avaluació d’aquest establiment com a EC fins passats
dos anys des de la consultoria i sempre que es faci una avaluació prèvia sobre el risc
que això suposa de cara a la independència i imparcialitat del tècnic. Si l’assistència
tècnica o consultoria està relacionada amb la prevenció de la contaminació atmosfèrica
en cap cas el mateix personal podrà participar en el servei com a EC.

Per habilitar a un soci de l’entitat, cal demostrar documentalment la seva relació amb l’entitat, la
qual ha de consistir com a mínim, en:

•

•

L’existència d’una retribució permanent i periòdica independent del nombre
d’actuacions realitzades i del resultat d’aquestes. Aquesta retribució no pot dependre
en la seva totalitat dels beneficis de l’entitat, per tal de garantir la independència i
imparcialitat del soci en la seva actuació com a tècnic habilitat.

•

Que en la seva condició de soci no pot tenir capacitat de decisió sobre la direcció
tècnica de l’entitat, per tal de no condicionar la supervisió que el director tècnic ha de
dur a terme sobre tots els tècnics habilitats.

•

Que els socis capitalistes no seran considerats personal en plantilla.

Pel que fa a la documentació:

L’EC ha de disposar dels documents especificats a l’annex 2 del Decret 60/2015, que estaran
permanentment actualitzats tenint en compte el següent:
1. La política del punt 1.5 de l’annex 2 del Decret 60/2015 ha d’incloure les accions a
emprendre davant de pressions comercials, financeres o de qualsevol altre tipus que

2

Excepte en aquells casos on l’Ajuntament mateix es constitueix com a EC.
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puguin influir en el seu judici, la importància de la imparcialitat en les seves actuacions i la
resolució dels conflictes d’interès a fi d’assegurar l’objectivitat en les seves actuacions.
2. Ha de disposar d’un document que identifiqui, analitzi i documenti els possibles conflictes
3
d’interès, incloent aquells que provenen d’organismes relacionats o d’altres , i el sistema
d’eliminació de riscos establert al respecte.

4.7

Exercicis d’intercomparació

Durant el període de vigència de l’habilitació, l’entitat ha de participar periòdicament en exercicis
d’intercomparació que cobreixin totes les determinacions i/o mostreigs inclosos en l’abast de la
seva habilitació. L’entitat ha d’establir un programa que descrigui les dates previstes en la
participació d’aquests exercicis.

5.

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LES ENTITATS HABILITADES INDEPENDENTMENT
DE LA VIA D’HABILITACIÓ

Les entitats col·laboradores en l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació atmosfèrica
resten sotmeses a les obligacions recollides en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Decret 60/2015, de 28 d’abril,
sobre les entitats col·laboradores de medi ambient, i a portar a terme les actuacions d’acord amb
els criteris tècnics establerts per l’Oficina d’Acreditació. Aquestes obligacions queden recollides en
el PG-03 Procediment general de supervisió i obligacions d’entitats col·laboradores de medi
ambient.
Addicionalment les EC-AIG resten sotmeses a l’obligació específica següent:
•

3

Dur a terme les actuacions d’acord amb l’establert a la IT-300 Criteris d’actuació per a
entitats de mostreig i laboratori habilitats referents a la gestió i anàlisi de mostra.

Per exemple, empreses i/o organismes on hi ha una relació de parentiu directe entre propietaris, directius o similars.
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Annex I.-
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Camps d’actuació i vies d’habilitació en l’àmbit sectorial de la Prevenció de la
Contaminació Atmosfèrica [EC-A].

Camp d’actuació

Vies d’habilitació
•

Per habilitació directa per l’Oficina d’Acreditació (article
5.1.b del Decret 60/2015): Avaluació de tots els requisits
d’habilitació per part de l’Oficina d’Acreditació (veure punt 4
d’aquest document).
La superació d’aquesta avaluació dona dret a l’ús de marca
4
d’entitat col·laboradora habilitada per la DGQACC .

•
Determinació i mostreig de
contaminants a l’atmosfera
(DMCA)

Per reconeixement parcial (article 5.2.b del Decret 60/2015):
quan l’entitat disposa d’una acreditació UNE-EN ISO/IEC
17025 per dur a terme mesures de contaminants a l’atmosfera.
En aquest cas s’avaluarà:
o

Calibratge dels sistemes
automàtics de mesuraments
d’emissions a l’atmosfera (SAM)

o

Documentalment:
-

Avaluació dels certificats de calibratge d’acord amb la
IT- 200-B (punt 4.4.b d’aquest document).

-

Pòlissa (punt 4.5) (Declaració responsable).

-

Requisits d’independència i imparcialitat (veure punt
4.6).

-

Compliment requisits personal (punt 4.3).

En auditoria de camp:
-

Procediments d’actuació (punt 4.2 d’aquest
document).

-

Competència tècnica del personal (punt 4.3)

La superació d’aquesta avaluació dona dret a l’ús de marca
4
d’entitat col·laboradora habilitada per la DGQACC .

4

DGQACC: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
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