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Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient 002-EC-AIG relatiu a l’habilitació de l’empresa DEKRA AMBIO,
SAU, com a entitat de control i presa de mostres en l’àmbit sectorial del control i la vigilància
de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments [EC-AIG] per als camps
d’actuació EC-AIG-PMR (en aigües residuals) i EC-AIG-PMF (en aigües subterrànies).

Antecedents
El 22 de juliol de 2011, la directora general de Qualitat Ambiental dicta la Resolució de
renovació de l’habilitació de DEKRA AMBIO, SAU, com a entitat ambiental de control (EAC)
per a les tipologies següents: industrials (nivell 1), mineres (nivell 1), agrícoles i ramaderes
(nivell 1), energètiques (nivell 1), comercials i serveis (nivell 1), recreatives espectacles i oci
(nivell 2), gestió de residus (nivell 1), i instal·lacions de radiocomunicació (nivell 2).
El 14 de març de 2016, la cap de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores notifica a
l’entitat la seva inscripció en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient amb el
núm. 002-EC-PCAA com a entitat de control en l’àmbit sectorial de la prevenció i control
ambiental d’activitats per als camps d’actuació d’activitats industrials i energètiques (IND,
nivell 1 i nivell 2), gestió de residus (GRE, nivell 1 i nivell 2), mineres (MIN), ramaderes (RAM)
i serveis (SER).
El 30 d’abril de 2016, va entrar en vigor el Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre entitats
col·laboradores de medi ambient per a les entitats de control i presa de mostres en l’àmbit
sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels
abocaments.
Atès que l’entitat DEKRA AMBIO, SAU, com a EC-PCAA disposa de personal tècnic habilitat
pel vector “aigües residuals”, es considera que l’entitat compleix els requisits per ser
habilitada com a entitat de control i presa de mostres en l’àmbit sectorial del control i la
vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments [EC-AIG] per als
camps d’actuació EC-AIG-PMR (en aigües residuals) i EC-AIG-PMF (en aigües subterrànies).
El 31 de maig de 2017, la cap de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores emet la
proposta de Resolució d’habilitació de l’entitat DEKRA AMBIO, SAU, com a entitat de control i
presa de mostres en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses
d’aigua i la gestió dels abocaments [EC-AIG] per als camps d’actuació EC-AIG-PMR (en
aigües residuals) i EC-AIG-PMF (en aigües subterrànies), la qual consta notificada a l’entitat
en data 7 de juny de 2017.
El 15 de juny de 2017, el senyor Pablo Muakuku, en representació de l’entitat DEKRA AMBIO,
SAU, accepta la proposta de resolució d’habilitació.

Fonaments de dret
El Títol VII de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya regula el règim comú d’habilitació i supervisió de les
entitats col·laboradores de medi ambient.
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El Decret 60/2015, de 28 d’abril, regula l’habilitació, la supervisió i obligacions de les entitats
col.laboradores, així com el règim aplicable a la suspensió, pèrdua i retirada i el procediment
sancionador, i en el seu article 10.1 disposa que la competència per resoldre sobre
l’habilitació correspon a la direcció general competent en matèria d’entitats col.laboradores de
medi ambient.
De conformitat amb la Disposició final Tercera del Decret 60/2015, la norma entrarà en vigor
en el termini de dotze mesos des de la seva publicació per a les entitats en l’àmbit sectorial
del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments
regulades a l’article 3.1.9.
Atès que s’han complert els tràmits legalment establerts i que l’empresa DEKRA AMBIO,
SAU, compleix els requisits generals i específics d’habilitació previstos en els articles 6 al 8
del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.
Atès que el Decret 60/2015, de 28 d’abril, no incorpora cap requisit addicional respecte a
l’habilitació inicial com a EAC pel vector “aigües residuals” que preveia el Decret 170/1999, de
29 de juny.
D’acord amb el que consta en aquesta Resolució,

Resolc
PRIMER:
Atorgar a l’entitat DEKRA AMBIO, SAU, amb CIF A08507915, l’habilitació com a entitat de
control en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i
gestió dels abocaments [EC-AIG] per als camps d’actuació següents: EC-AIG-PMR (aigües
residuals), EC-AIG-PMF (aigües subterrànies).
Les delegacions tècniques, la direcció tècnica i el personal tècnic habilitat són els que consten
en l’Annex tècnic vigent, publicat al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. La
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic pot revisar-lo si ho considera
necessari.
L’habilitació té una vigència de 5 anys, a comptar des de la data de la 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. Atès que l’habilitació com a EC-AIG deriva del
reconeixement del vector “aigües residuals” inclòs a la resolució com a EC-PCAA, aquesta
vigència finalitza el 21 de juliol de 2021.
La renovació d’aquesta habilitació es farà d’ofici per part de l’Oficina d’Acreditació sempre que
l’entitat col·laboradora i el seu personal tècnic habilitat mantingui el compliment dels requisits
que van motivar-ne l’habilitació.
L’entitat DEKRA AMBIO, SAU, resta subjecta a les obligacions següents:
a)

Complir i mantenir els requisits en funció dels quals se’ls ha atorgat l’habilitació que
preveu la normativa vigent sobre entitats col·laboradores.
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b)

Complir les obligacions previstes, amb caràcter general, per a les entitats
col·laboradores a l’article 94 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i desenvolupades als
articles 15 al 19 del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de
medi ambient i a la normativa sectorial aplicable durant la vigència de l’habilitació
recollides específicament al PG-03.

c)

L’entitat DEKRA AMBIO, SAU, només podrà actuar com a entitat col·laboradora
exclusivament en els camps i medis de mostreig habilitats per l’Oficina d’Acreditació i
que consten a l’Annex tècnic vigent.

SEGON:
Ordenar la inscripció de l’entitat DEKRA AMBIO, SAU, en el Registre d’entitats
col·laboradores de medi ambient com a entitat de control i presa de mostres en l’àmbit
sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels
abocaments amb el número 002-EC-AIG.
TERCER:
Autoritzar l’entitat DEKRA AMBIO, SAU, l’ús de la marca d’entitat col·laboradora habilitada
per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en els termes fixats per aquesta
Direcció General i amb els formats següents:

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el/la secretari/a de Medi Ambient i Sostenibilitat en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la recepció de la notificació, d’acord amb el que disposen els articles
121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Barcelona, 16 de juny de 2017
La directora general de Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic
CPISR-1 C
Mercè Rius
Serra

Signat digitalment per
CPISR-1 C Mercè Rius
Serra
Data: 2017.06.19
11:43:43 +02'00'

Mercè Rius i Serra
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