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ENTRADA EN VIGOR
Aquest procediment és d’aplicació i compliment per als laboratoris habilitats o en procés
d’habilitació com a [LA-A] des de la data d’aquesta edició.

MODIFICACIONS RESPECTE DE L’EDICIÓ ANTERIOR
Les modificacions respecte de l’edició anterior es troben indicades en vermell i els elements
eliminats estan indicats amb subratllat.
Per altra banda, s’ha suprimit la via d’habilitació per avaluació de la competència tècnica per part
de l’Oficina d’Acreditació (via regulada a l’article 5.1.b del Decret 60/2015).
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1.

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

OBJECTE I ABAST

L’objecte d’aquest procediment és especificar els requisits per a l’habilitació dels laboratoris
d’assaig que realitzen la determinació analítica de contaminants atmosfèrics en suports de
captació [LA-A].

2.

MARC LEGALS I FUNCIONS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

Les funcions que duen a terme els laboratoris habilitats com a [LA-A] són les determinació
analítiques de contaminants a l’atmosfera realitzada en els àmbits següents:


Mesuraments realitzats per al control dels focus d’acord amb la periodicitat definida al
permís ambiental/CAPCA.



Mesuraments realitzats dins el control vectorial establerts per la normativa sectorial
aplicable.



Plans de vigilància de les emissions establertes als permisos ambientals per la normativa
sectorial.



Mesuraments requerits per l’administració de forma específica.



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



Mesuraments d’emissions per a l’exempció de control periòdics dels establiments acollits al
sistema EMAS.

3.

VIES D’HABILITACIÓ

S’estableix com a via única d’habilitació el reconeixement d’una acreditació o una autorització
emesa per un organisme oficial d’acreditació o una autoritat competent de la Unió Europea (via
regulada per l’article 5.2.a).
Els laboratoris que es vulguin habilitar per a un o més d’un dels paràmetres definits a la IT-200-A,
hauran de comunicar els contaminants i els mètodes d’anàlisi per als quals volen l’habilitació i que
han d’estar prèviament acreditats o autoritzats per un organisme oficial o autoritat de la UE basats
en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

4.

REQUISITS D’HABILITACIÓ

4.1.

Procediments

Per a la determinació dels paràmetres habilitats, el laboratori ha d’utilitzar els procediments
indicats a la IT-200-A Requisits sobre mètodes de mostreig i assaig per a entitats col·laboradores
de medi ambient.
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4.2

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

Assegurança

D’acord amb l’annex 3 del Decret 60/2015 la quantia de l’assegurança o garantia financera per
aquest tipus d’entitats és de 600.000 €.
Si aquestes entitats són alhora entitats d’altres tipus, com ara de prevenció i control d’activitats
(EC-PCAA) o laboratoris, la quantitat no serà sumatòria a la que ja disposin, sempre que sigui de
la mateixa quantia o superior.
Aquest punt s’avalua amb la presentació d’una declaració responsable conforme l’entitat compleix
aquest requisit.

5.

OBLIGACIONS

Els [LA-A] resten sotmesos 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, que es troben recollides en el
procediment general PG-03 Procediment general de supervisió i obligacions d’entitats
col·laboradores de medi ambient.
Addicionalment resten sotmesos a l’obligació específica següent:


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.
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