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0. MODIFICACIONS RESPECTE L’EDICIÓ ANTERIOR
S’incorpora la normativa de referència i les funcions de les EC-PCAA en relació amb
els mesurament de contaminació lumínica.
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1. OBJECTE I ABAST
L’objecte d’aquest procediment és especificar els requisits aplicables per a l’habilitació d’entitats de
control en l’àmbit de la prevenció i control ambiental d’activitats [EC-PCAA].

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:
-

Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de prevenció i control integrats de la contaminació, al seu article 30 estableix que els
òrgans competents en matèria d’inspecció podran designar entitats amb capacitat tècnica
adequada per a la seva realització.

-

El Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre, al seu article 22 estableix que de conformitat
amb l’article 29.1 de la Llei 16/2002, les entitat designades podran exercir funcions
materials d’inspecció que no estiguin reservades a funcionaris públics.

-

La Llei 3/2015 , d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives que modifica
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control d’activitats, incorpora en el seu
article 68.1 que les activitat encloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei estan sotmeses a
un seguiment ambiental mitjançant un sistema d’inspeccions i controls ambiental en funció
de l’annex en què estan classificades. Les activitats de l’annex I.1 al sistema d’inspecció i
les activitats dels annexos I.2 i II a un sistema de control. D’acord a l’article 68. ter.5 de la
llei, les visites In situ a què fa referència l’apartat 3 les han de fer les entitats
col·laboradores de l’Administració ambiental. D’acord a l’article 68.quater.4 les visites no
programades les ha de fer personal de l’Administració, sens perjudici que també puguin
ser fetes per les entitats col·laboradores de l’Administració.

-

El Decret 60/2015, de 28 d’abril, estableix a l’article 3.1.1.a) Entitats de control. Els
corresponen la comprovació inicial i la comprovació periòdica, o la inspecció, segons
escaigui, del compliment de les condicions fixades a l’autorització ambiental o llicència
ambiental (..) i a l’article 15.2. les entitats que realitzen controls i inspeccions (activitats
DEI) han de realitzar per si mateixes totes les comprovacions i determinacions objecte de
l’actuació de control, verificació, avaluació o inspecció. Per tant, han de disposar d’equips i
personal tècnic suficient per poder portar a terme tota l’actuació a l’activitat, inclosos els
mostrejos de contaminants.

-

Addicionalment, el mateix article esmentat del Decret 60/2015 estableix que les EC-PCAA
poden dur a terme les funcions encomanades als verificadors del mateix àmbit sectorial,
és a dir, les comprovacions in situ que la informació respecte al compliment de
l’autorització o la llicència ambiental en el cas de les activitats inscrites en el registre del
sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals de la Unió Europea (EMAS) és fiable i
s’ajusta a la realitat de l’establiment o la instal·lació.

-

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn. A la disposició addicional tercera estableix que les actuacions
d’inspecció i control dels enllumenats exteriors, pel que fa al compliment d’aquesta llei,
poden ésser dutes a terme per entitats col·laboradores, que han d’estar acreditades
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degudament i han de comptar amb els mitjans personals i materials necessaris per a
l’exercici de llurs funcions.
Les funcions que duen a terme les entitats habilitades com a [EC-PCAA] són les següents:


Actuacions materials d’inspecció, de control o de certificació tècnica que estigui previst a la
normativa aplicable que duguin a terme entitats col·laboradores (Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats o a les ordenances municipals).



Verificacions d’avaluacions ambientals per sol·licitar la revisió de l’autorització o llicència
ambiental, d’acord amb l’article 63 de la Llei 20/2009.



Verificació del sistemes d’autocontrol dut a terme per l’establiment si així ho estableix el
permís ambiental o la normativa aplicable.



Comprovacions respecte del compliment de l’autorització o llicència ambiental de les
activitats inscrites en el registre del sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals de
la Unió Europea (EMAS).



Controls sectorials establerts als permisos ambientals que no impliquin mesurament ni
mostreig de contaminants (controls sectorials de gestors de residus d’acord amb la
normativa aplicable, controls previstos en permisos d’emissions, controls SANDACH, etc.).



Inspecció prèvia i certificació de la prova i assaig previstes a l’article 37.5 del Reial decret
110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.



Control de les explotacions ramaderes que utilitzin la hidròlisi prèvia a l’eliminació dels
cadàvers, d’acord amb la disposició addicional quarta de Reial decret 1528/2012, del 8 de
novembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables als subproductes animals i els
productes derivats no destinats al consum humà, modificat pel reial decret 894/2013.



Comprovacions i mesuraments de contaminació lumínica d’acord amb la Llei 6/2001 i el
Decret 190/2015, que la desplega.



Altres actuacions específiques encomanades per l’Administració competent.

3. VIES D’HABILITACIÓ
Hi ha una via per obtenir l’habilitació com a entitat [EC-PCAA]:


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

A l’Annex I d’aquest procediment s’indiquen els requisits de personal i els requisits vectorials per
cada camp d’habilitació de les entitats [EC-PCAA].

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.
4.1.

Sistema de gestió, organització i direcció tècnica
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D’acord amb l’annex 1 del Decret 60/2015, les entitats de control en l’àmbit de la prevenció i
control ambiental de les activitats han de tenir implantat un sistema de gestió d’acord amb la
norma UNE-EN ISO/IEC 17020.
L’auditoria interna requerida per la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 s’ha de realitzar anualment.
Durant el període de vigència de l’habilitació s’han d’auditar totes les delegacions incloses dins de
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 es facin segons els requeriments establerts.

La persona que assumeix la direcció tècnica ha de disposar, com a mínim, de la formació i
experiència següent:
-

Ha de complir els requisits de formació per estar habilitat/da establerts en l’annex IV-01.01
del PG-10 Procediment general per a l’habilitació de personal tècnic d’una EC per tots
aquells camps pels quals assumeix la direcció tècnica.

-

Ha de disposar d’experiència mínima de 5 anys com a personal tècnic habilitat en algun
camp de l’EC-PCAA o equivalent.

-

Si l’experiència aportada és com a personal tècnic habilitat en una EC-PCAA, no pot haver
estat suspès per l’Oficina d’Acreditació en els darrers 5 anys en cap camp o vector.

El/la director/a tècnic/a de l’entitat col·laboradora és responsable que es dugui a terme una
supervisió de tot el personal habilitat de l’entitat. L’abast d’aquesta supervisió ha d’incloure la
preparació, les actuacions de camp i els informes que se’n derivin.
Si la direcció tècnica delega la supervisió en un altre tècnic/a, aquest/a ha d’estar qualificat/da com
a supervisor per l’entitat pel camp objecte de supervisió i ha de complir amb els requisits mínims
següents:
-

Ha d’estar habilitat/da en el camp objecte de supervisió.

-

Ha tenir un mínim de 3 anys d’experiència en el camp objecte de supervisió o ha d’haver
realitzat més de 40 actuacions com a tècnic/a responsable en aquest camp.

-

No ha d’haver estat suspès per l’Oficina d’Acreditació en els darrers 3 anys en cap camp o
vector.

La supervisió efectiva que ha de dur a terme l’entitat ha de constar, com a mínim, en:


Una supervisió documental anual d’un mínim del 10% dels expedients acabats per a cada
camp pel qual l’entitat disposi d’habilitació. Aquest percentatge podrà reduir-se
justificadament en funció dels resultats obtinguts. Aquesta supervisió documental la pot dur
a terme la direcció tècnica o bé personal tècnic en qui delegui, que ha d’estar qualificat com
a supervisor en el camp objecte de supervisió.



Una supervisió en camp de tot el personal tècnic habilitat de l’entitat, com a mínim un cop
cada 5 anys, per a cadascuna de les habilitacions que disposa. Qui realitzi aquesta
supervisió en camp ha d’estar habilitat en el camp objecte de supervisió, tant si la supervisió
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la fa directament la direcció tècnica com si la fa personal tècnic en qui delegui, que ha
d’estar qualificat com a supervisor en el camp objecte de supervisió.
4.2.

Procediments

Els procediments de les entitats col·laboradores han de recollir les metodologies per al mostreig i
control de 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

En funció dels camps habilitats per l’EC-PCAA, d’acord amb el que estableix la taula de Requisits
de personal de l’Annex I, l’EC ha de disposar, a més de la persona que assumeix la direcció
tècnica, de com a mínim el personal tècnic habilitat, d’acord amb l’annex IV-01.01 del PG-10
Procediment general per a l’habilitació de personal tècnic d’una entitat col·laboradora de medi
ambient, següent:


Nombre total de persones tècniques habilitades de l’entitat:

L’EC-PCAA ha de disposar del nombre mínim de persones tècniques, a més de la persona que
assumeixi la direcció tècnica de l’entitat, següent: quatre persones per al camp d’actuació
d’activitats industrials i energètiques (nivell 1); dues persones per al camp de gestió de residus
(nivell 1) i una per a cadascun dels altres camps d’actuació.
Les persones tècniques han d’estar contractats a temps total i han d’estar habilitades pels camps
corresponents.
Per comptabilitzar com a persona tècnica a un soci de l’EC, cal demostrar documentalment la seva
relació amb l’entitat, la qual ha de consistir com a mínim:
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.
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.
Els socis capitalistes no seran considerats personal en plantilla.

-

-

-

Per tal de comptabilitzar el nombre total de persones tècniques cal tenir en compte que una
mateixa persona no és pot comptar dues vegades tot i disposar d’habilitació per més d’un camp.
Per exemple, si una EC sol·licita l’habilitació pels camps IND (nivell 1), GRE (nivell 1) i SER, cal
que disposi d’un total de com a mínim 8 persones tècniques habilitades en algun dels tres camps,
que resulten de sumar 4 tècnics per tenir el camp IND, 2 tècnics per habilitar-se del camp GRE,1
tècnic pel camp SER i el/la director/a tècnic/a.


Personal tècnic habilitat mínim per cada camp:
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Per cada camp d’actuació, l’entitat ha de disposar del personal mínim habilitat següent: quatre
persones per al camp d’actuació d’activitats industrials i energètiques (nivell 1); dues persones per
al camp de gestió de residus (nivell 1) i una per a cadascun dels altres camps d’actuació. El
personal habilitat estarà inscrit al Registre d’entitats col·laboradores.
En l’exemple del punt anterior, de les 8 persones tècniques, cal que com a mínim 4 estiguin
habilitades en el camp IND, 2 pel camp GRE i 1 pel camp SER. No hi ha limitació del nombre de
camps pels que pot estar habilitat un mateix tècnic.

4.4.

Habilitacions vectorials i altres necessàries per a un camp

En funció dels camps habilitats per l’EC-PCAA, d’acord amb el que estableix la taula de Requisits
vectorials de l’Annex I, l’entitat ha de disposar addicionalment de tècnics habilitats en els vectors
llum, SANDACH i estacions de servei, així com estar habilitada com a EC-A en diferents nivells
(per poder realitzar mostrejos de contaminants atmosfèrics), EC-PCA (per poder realitzar
mostrejos d’acústica) i EC-AIG (per poder realitzar mostrejos d’aigües residuals).
Hi ha altres habilitacions en mostreig que no és obligatori tenir per habilitar-se d’un camp com a
EC-PCAA atès que s’ha considerat que hi ha pocs casos dins del camp en què cal dur aquests
mostrejos. Cal tenir en compte però que, atès que aquests mostrejos no es poden subcontractar,
l’EC no podrà emetre una oferta per cap actuació que impliqui fer un mostreig pel qual no disposin
d’habilitació.
Per exemple, per tenir el camp SER no és obligatori estar habilitat com a EC-A ni EC-AIG; pel
camp IND no és obligatori tenir l’habilitació com a EC-RESMOS ni el nivell 2 de SANDACH.
Tanmateix, si l’EC-PCAA no disposa d’aquestes habilitacions, no podrà emetre cap oferta ni
realitzar cap actuació com a EC-PCAA en la qual s’hagi de realitzar una d’aquestes actuacions de
mostreig. Aquestes actuacions les durà a terme una EC-PCAA que pugui realitzar-les de forma
total per si mateixa, tal i com indica el Decret 60/2015.
4.5.

Mitjans i equips

Segons estableix l’article 6 del Decret 60/2015, poden optar a l’habilitació com a EC aquelles que
disposin dels mitjans i equips requerits per portar a terme per si mateixa totes les funcions i les
actuacions que els corresponen en funció del seu àmbit i camps d’habilitació.
a)

L’entitat ha de disposar dels equips mínims que estan definits en la instrucció tècnica IT-200B Requisits sobre disponibilitat d’instruments de les entitats col·laboradores de medi ambient.
Per a entitats que formen part d’organismes superiors, els mitjans i equips han d’estar
separats i ser clarament identificables a fi de garantir-ne 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 hauran d’estar 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
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d’acreditació que hagi signat un acord de reconeixement dels resultats de calibratge, per
exemple, com a membre de la European cooperation for acreditation (EA) o de la International
laboratories acreditation cooperation (ILAC).
c)

4.6.

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

D’acord amb l’annex 3 del Decret 60/2015, del 28 d’abril, la quantia de l’assegurança o garantia
financera per aquest tipus d’entitats és de 1.200.000 € si la seva habilitació inclou el camp IND
(nivell 1) i/o GRE (nivell 1) o 900.000 € en la resta de casos.
Si aquestes entitats tenen habilitació per a altres àmbits sectorials, la quantitat no serà sumatòria a
la que ja disposin, sempre que sigui de la mateixa quantia o superior i que a la pòlissa s’incloguin
específicament les activitats com a entitat col·laboradora en l’àmbit sectorial de la prevenció i
control ambiental d’activitats.
4.7.

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 pot sol·licitar, si ho creu oportú, informació
addicional o evidències addicionals sobre aquests organismes.
Independentment de les feines realitzades, una EC no pot realitzar actuacions que siguin
incompatibles i/o puguin comportar un conflicte d’interès.
L’EC ha d’assegurar-se que qualsevol nova activitat iniciada és analitzada adequadament per
avaluar el seu possible conflicte respecte dels requisits establerts en aquest document i/o en la
normativa aplicable.
Les EC-PCAA 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 17020 i a l’annex 2 del Decret 60/2015,
amb els aclariments següent:
El concepte ítem inspeccionat de la norma 17020 té la seva equivalència, dins l’àmbit de
prevenció i control ambiental d’activitats, amb tot allò que pugui ser objecte d’una actuació
d’inspecció o de control per part de l’EC pels camps pels quals l’entitat està habilitada.
El concepte disseny de la norma 17020 inclou la realització o modificació de projectes d’activitats
i/o la seva execució, així com de certificats final d’obra o d’instal·lació en el marc de la Llei
20/2009.
Per tant, una entitat que vulgui habilitar-se per un camp d’actuació, no pot realitzar projectes
d’activitats ni certificats final d’obra o instal·lació en el marc de la Llei 20/2009 d’establiments
inclosos en aquest camp, ni cap tipus d’assistència tècnica o consultoria o implantació de sistemes
de gestió ambiental en activitats incloses en aquest camp. A l’annex 2 del procediment hi ha la
correspondència entre els epígrafs de la Llei 20/2009 i els camps d’habilitació de les entitats.
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No es consideren incompatibles les activitats realitzades per l’EC com a entitats de tercera part, o
la realització d’autocontrols, sempre que no es produeixi un conflicte d’interessos (entenent que hi
ha conflicte d’interès si s’actua com a EC en un establiment on prèviament s’ha dut a terme una
actuació no reglamentària a iniciativa del titular en els dos anys anteriors. Si entre l’autocontrol i
l’actuació de l’EC ha mediat un control d’una altra EC-PCAA no s’haurà de respectar aquest
termini de temps).


Pel que fa als conflictes d’interès en les actuacions a desenvolupar per l’entitat:

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.

L’EC actuarà de manera imparcial i no podrà permetre cap pressió comercial, financera o de
qualsevol altres 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 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 municipals
que realitzin tasques relacionades amb la prevenció i control ambiental d’activitats, 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 camps o
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 una oferta de serveis com
a EC per aquest client. L’EC haurà de garantir la separació d’oficines, estructura
organitzativa, personal, comptabilitat, medis equips, publicitat o sistemes informàtics entre
ella i la resta de l’entitat.
S’entén com a organisme relacionat o vinculat, l’empresa, associació, organització,
agrupació o similar que, respecte de l’EC o l’entitat legal a la qual pertany:
a)

Té propietaris comuns (excepte quan els propietaris no tenen la possibilitat
d’influenciar sobre el resultat de l’actuació de l’entitat).

b)

Té persones nominades per un propietari comú en els consells directius o el seu
equivalent de les organitzacions, excepte si les seves funcions no tenen la possibilitat
d’influenciar sobre el resultat de l’actuació de l’entitat.

c)

Rendeix comptes directament al mateix nivell de direcció, excepte si les seves
funcions no tenen la possibilitat d’influenciar sobre el resultat de l’actuació de l’entitat.

d)

Té acords contractuals, o altres que puguin influir d’alguna forma en el resultat de
l’activitat com entitat habilitada.

Es considera que la persona té la possibilitat d’influenciar si:
1

Inclosos personal directiu i socis

2

Excepte en aquells casos on l’Ajuntament mateix es constitueix com a EC.
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-

Té la capacitat d’influenciar en la selecció dels inspectors per actuacions concretes

-

Té la capacitat d’influenciar en la presa de decisions

-

Té la capacitat d’influenciar en la remuneració dels inspectors individualment

-

Té la capacitat d’influenciar en la remuneració per tasques específiques o clients

-

Té la capacitat d’iniciar l’ús de pràctiques alternatives de treball per tasques
específiques.

Pel que fa al personal de l’entitat, cal tenir en compte que:
1.

Tot el personal de l’EC, tant l’intern com l’extern, ha d’actuar imparcialment i no pot permetre
cap pressió comercial, financera o de qualsevol altre tipus que pugui comprometre’n la
imparcialitat.

2.

Les EC han de requerir al seu personal, tant l’intern com l’extern, 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
d’inspecció o control 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 i control ambiental d’activitats 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:



-

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.

-

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.

-

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
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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
1
d’interès, incloent aquells que provenen d’organismes relacionats o d’altres , i el sistema
d’eliminació de riscos establert al respecte.

Exercicis d’intercomparació

4.8.

Durant el període de vigència de l’habilitació l’entitat ha de participar periòdicament en exercicis
d’intercomparació que cobreixin tot l’abast de la seva habilitació. L’entitat ha d’establir un programa
que descrigui les dates previstes en la participació d’aquests exercicis.
La resta d’intercomparacions es faran d’acord al que incorpori el corresponen PE (PE-EC-A, PEPCA...).

5. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LES ENTITATS HABILITADES
Les entitats col·laboradores en l’àmbit de la prevenció i control ambiental, resten sotmeses a les
obligacions recollides en la Llei 26/2010, del 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. Aquestes obligacions queden recollides en el PG-03
Procediment general de supervisió i obligacions d’entitats col·laboradores de medi ambient.
Addicionalment restes sotmeses a les obligacions específiques següents:

5.1.



Protocols, criteris i instruccions de la direcció general competent en l’àmbit d’actuació de
les entitats col·laboradores.



Procediments establerts pel servei competent en matèria d’inspeccions, en el cas d’entitats
que porten a terme actuacions en activitats DEI.



Procediments consensuats pel grup de coordinació municipal i publicats al web de l’OA,
pel que fa a entitats que porten a terme actuacions en establiments de competència
municipal.
Criteris de selecció de l’equip tècnic

L’equip tècnic de l’entitat, format per una o més persones, s’ha de seleccionar segons les
característiques de l’activitat de l’establiment objecte de l’actuació. En el cas d’actuacions
realitzades al terme municipal de Barcelona, almenys un membre de l’equip tècnic haurà de
disposar de l’habilitació municipal complementària expedida per l’Ajuntament de Barcelona.

1

Per exemple, empreses i/o organismes on hi ha una relació de parentiu directe entre propietaris, directius o similars.
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Annex 1: Requisits d’habilitació de les EC-PCAA
Requisits de personal
1

CAMP

GRE

2

NIVELL

n.1

n.2

n.1

n.2

Mínim de persones
tècniques
habilitades pel camp

4

1

2

1

Tipus d’actuació

DEI
Actuacions
annex I, II i III

Camp
SER
annex IV08.01

1

IND

SER-es

Actuacions
annex II i III

SER

MIN

RAM

1

1

1

DEI Dipòsits
DEI
controlats
Controls annex II
Controls annex II
(excepte dipòsits
(excepte
controlats)
incineradores)

DEI

Controls annex
I i II i III

X

Camp Industrials i Energètiques (IND). Nivell 1: Autoritzacions ambientals; Nivell 2: Llicències i comunicacions. Disposar del nivell 1 implica disposar del nivell 2.

2

Camp Gestió de Residus (GRE). Nivell 1: autoritzacions ambientals (excepte les autoritzacions del 10.6 - dipòsits controlats) i llicències ambientals del grup 10.4-incineradores. Nivell 2:
Llicències ambientals (no inclou les llicències del grup 10.4-incineradores) i autoritzacions ambientals del 10.6–dipòsits controlats. Els dos nivells són independents (el nivell 1 no inclou el 2).
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Requisits vectorials
CAMP

IND

NIVELL

n.1

Tipus d’actuació

SER

n.2

n.1

n.2

DEI
Actuacions
annex I , II i
III

Actuacions
annex II i III

DEI
Controls annex II
(excepte dipòsits
controlats)

DEI Dipòsits
controlats
Controls annex II
(excepte
incineradores)

B

x

x

x

C

x

x

x

D

x

x

x

E

x

x

x

Tipus d’entitat
EC-RES

GRE

MIN

RAM

DEI

Controls annex I i
II i III

ECRESMOS
A

EC-A
x

F
NS
EC-PCA

x
x

x

x

x

x

x

NV
QE

x
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CAMP

IND

NIVELL

n.1

Tipus d’actuació

DEI
Actuacions
annex I , II i
III

Tipus d’entitat

GRE
n.2

Actuacions
annex II i III

SER

n.1

n.2

DEI

DEI Dipòsits
controlats

Controls annex II
(excepte dipòsits
controlats)

MIN

Controls annex II

RAM

DEI

Controls annex I
i II i III

x

x

(excepte
incineradores)

PMF
x

(en aigües
subterrànies)
EC-AIG
PMR
(en aigües
residuals)
Llum
Nivell 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sandach
Nivell 2
1

RAEE

1

Aquesta habilitació, que no és obligatòria per cap camp d’actuació, és necessària per certificar la prova i assaig regulada per l’article 37.5.b del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer,
sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. La inspecció prèvia regulada al mateix reial decret la pot dur a terme personal tècnic habilitat pel camp GRE (nivell 1 o 2).
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Annex 2: Classificació dels grups i epígrafs de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de
Prevenció i control integrats de la contaminació (activitats DEI), en els diferents
camps d’habilitació:
CAMP
Grup

Classificació
Epígrafs

1

Tots

2

Tots

3
4
6
7
8
9

Tots
Tots
Tots
Únic
Únic
9.1 i 9.2

10

Únic

11

Únic

12

Únic

13
14

Únic
Únic

Instal·lacions de combustió
Producció i transformació de
metalls
Indústries minerals
Indústria química
Indústria derivada de la fusta
Indústria tèxtil
Indústria cuiro
Indústria agroalimentària
Consum de dissolvents
orgànics
Indústria del carboni
Indústria de conservació de la
fusta
Tractament d’aigues
Captura de CO2

2. GRE (Gestió de
residus)

5

Tots

Gestió de residus

3. RAM
(Ramaderes)

9

9.3

Activitats agroalimentàries i
ramaderes

IND (Industrials i
energètiques

Descripció

I.1
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CAMP

1. IND (Industrials
i energètiques)

Gr
up

Annex 3: Classificació dels grups i epígrafs de la Llei 20/2009 en els diferents
camps d’habilitació:
Epígrafs

Descripció

1
3
4
5
6
7
8
9
11

Tots
Tots
Tots
Tots
Tots
1 a 5 i 8, 9
Tots
Tots
3a7
1 a 10, 12 a 16, 18, 22,
24, 31, 39, 42, 43,59

Energia
Producció i transformació de metalls
Indústries minerals i de la construcció
Indústria química
Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
Indústria alimentària i del tabac
Indústria de la fusta, del suro i dels mobles
Indústria del paper
Activitats agroindustrials i ramaderes

12

2. GRE (Gestió de
residus)
3. MIN (Mineres)
4. RAM
(Ramaderes)

Classificació
I.2
I.3
II

III

Altres activitats

10

Tots

Gestió de residus

2

Tots

Mineria

11

1, 2 i 9

7

6i7

12

19, 20, 23, 25,26, 32 a
35, 37, 41, 46,47, 52,
54, 59.

5. SER (Serveis)

I.1

Activitats agroindustrials i ramaderes
Indústria alimentària i del tabac

Altres activitats

Pàg. 16 de 17

PE_EC-PCAA
Edició: 05 Data: 02.07.2018
Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel: 93 495 80 00
oa.tes@gencat.cat
www.oficinaacreditacio.cat

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D’HABILITACIÓ D’ENTITATS
COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L’ÀMBIT
DE LA PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATSENTITATS DE CONTROL

Annex 4: Classificació dels grups i epígrafs de les activitats incloses a la
Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració
ambiental de Barcelona (OMAIIA) en els diferents camps d’habilitació:

CAMP

1. IND (Industrials i
energètiques)

GRUP

EPÍGRAF

DESCRIPCIÓ

12

51/1

Energia

4

Indústries mineres i de la construcció

7

7/1, 16/1, 20/1
2.a/1

8

9/2

Industries de la fusta, del suro i de mobles

9

5/1

Indústria del paper

12

3/1, 3/2, 11, 11/1, 11/2, 20/1, 51/2,
51/3, 51/4, 51/6, 51/8, 51/9

Altres activitats

14

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4.1

Instal·lacions no incloses a la LPCAA

12

3/2, 11/3, 19b/1, 20/1, 24/1, 26/1,
26/2, 35.a1, 35.a2, 35.a3, 35.a4,
35.a5, 35.a6, 35.a8, 35.b, 46/1,
46/3, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/6,
51/7, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13,
51/14, 51/15, 51/17, 51/18, 51/19

Altres activitats

13

1.1a, 1.1b, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 7

Activitats comercials de serveis i altres, incloses
parcialment o excloses a la LPCAA

14

1.5, 1.6, 1.7

Instal·lacions no incloses a la LPCAA

2. SER (Serveis)

Indústria alimentaria i del tabac

Pàg. 17 de 17

