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Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient 002-EC-PCAA relatiu a la renovació de l’habilitació de l’empresa
DEKRA, AMBIO, SAU com a entitat de control en l’àmbit sectorial de Prevenció i control
ambiental de les activitats [EC-PCAA] per als camps d’actuació: industrials i energètiques
(nivell 1 i 2), gestió de residus (nivell 1 i 2), mineres, ramaderes i serveis.
Antecedents
En data 22 de juliol de 2011 es dicta Resolució de renovació de l’habilitació de DEKRA
AMBIO, SAU com a entitat ambiental de control (EAC) per als camps 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), amb una vigència de 5 anys.
El 14 de març de 2016, la Cap de l’Oficina d’Acreditació comunica a l’entitat DEKRA
AMBIO, SAU que compleix els requisits per obtenir l’habilitació com a entitat de control
en l’àmbit sectorial de la Prevenció i control ambiental de les activitats (EC-PCAA),
d’acord amb el Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col.laboradores de medi
ambient i que s’inscriu, amb el número 002-EC-PCAA, en el Registre d’entitats
col.laboradores de medi ambient amb data de vigència fins el 18/07/16 (Annex tècnic
d’habilitació Edició 01 de 14.03.16, posteriorment modificat en Edicions 02 a 04).
En data 18 de juliol de 2016 l’Oficina d’Acreditació emet informe tècnic en què s’avalua
favorablement la renovació de l’habilitació de l’entitat i incorpora el programa d’avaluació
següent:
- L’ auditoria de seguiment d’entitat realitzada en dates 21 i 22 de gener de 2015, tancada
amb resultat favorable el 18 de juliol de 2016.
- Part de les intervencions i auditories de camp realitzades durant el període 2015-2016
que comprenen l’abast dels camps en què l’entitat es troba habilitada: AGR-74560, IND73799, GRE-75047, COM-75110, GRE-72640, AGR-73229, COM-75507, REO-74595,
GRE-72537, IND-72739, IND-75722, AGR-75905, COM-71464, SER-77061 i QE-76477.
El 21 de juliol de 2016 l’Oficina d’Acreditació dicta la proposta de resolució de renovació
de l’habilitació la qual consta notificada a l’entitat en data 22 de juliol de 2016.
El dia 22 de juliol de 2016 el senyor Josep Dalfó, en representació de l’empresa DEKRA
AMBIO, SAU, accepta la proposta de resolució de renovació de l’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.
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
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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.
Atès que s'han complert els tràmits legalment establerts i que, d’acord amb l’article 13.2
b) del Decret 60/2015, l’empresa DEKRA AMBIO, SAU manté el compliment dels
requisits que van motivar-ne l’habilitació així com els requisits de funcionament
expressament previstos a la norma UNE-EN ISO 17020.
D’acord amb el que consta a l’annex d’aquesta Proposta i que figura a l’expedient de
l’entitat,
Resolc
PRIMER:
Atorgar a l’entitat DEKRA AMBIO, SAU amb número d’identificació fiscal A08507915, la
renovació de l’habilitació com a entitat de control en l’àmbit sectorial de Prevenció i
control ambiental d’activitats [EC-PCAA] per als camps d’actuació: industrials i
energètiques (nivell 1 i 2), gestió de residus (nivell 1 i 2), mineres, ramaderes i serveis.
L’abast territorial d’aquesta habilitació és el que correspon als límits geogràfics i
administratius de la Generalitat de Catalunya.
La/Les delegació/ns tècnica/ques, la direcció tècnica, el personal tècnic habilitat i el/s
procediment/s aplicables en les actuacions com a entitat habilitada són els que consten
als annexos vigents, publicats a la pàgina web del Departament de Territori i
Sostenibilitat. La Direcció General de Qualitat Ambiental pot revisar-los si ho considera
necessari.
Aquesta renovació de l’habilitació té una vigència de cinc anys, a comptar des de la data
de la Resolució 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.
L’entitat DEKRA AMBIO, SAU resta subjecta a les condicions d’habilitació següents:
Condicions:
a) L’habilitació de l’entitat DEKRA AMBIO, SAU queda condicionada a que, abans
del dia 30 de novembre de 2016 disposi, com a entitat de control de Prevenció de
la contaminació atmosfèrica [EC-A], d’un mínim d’un tècnic habilitat en el nivell G
d’aire (determinació de composició del biogàs a les xemeneies de drenatges de
gasos).
b) L’habilitació de l’entitat DEKRA AMBIO, SAU queda concionada a que, abans del
dia 30 de novembre de 2016, disposi de l’habilitació pel subcamp EC-RES MOS1,
com a entitat de control en l’àmbit sectorial de la caracterització de residus i
lixiviats [EC-RES].
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SEGON:
Ordenar la renovació de la inscripció núm.002-EC-PCAA de l’entitat DEKRA AMBIO, SAU
que consta en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient com a entitat de
control en l’àmbit sectorial de Prevenció i control ambiental d’activitats [EC-PCAA].
TERCER:
Autoritzar l’empresa DEKRA AMBIO, SAU la utilització de la marca d’habilitació en els
termes fixats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i amb els formats següents:

L’ incompliment de qualsevol de les condicions d’aquesta Resolució de renovació de
l’habilitació de l’entitat DEKRA AMBIO, SAU o el seu personal tècnic habilitat, així com
incórrer en algunes de les circumstàncies tipificades als articles 97 i 98 de la Llei 26/2010
pot motivar la suspensió o retirada total o parcial de l’habilitació de conformitat amb el
previst als articles 22 i 23 del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats
col.laboradores de medi ambient.
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 recepció de la notificació, d’acord amb el que disposen els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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, 22 de juliol de 2016
La directora general de Qualitat Ambiental
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