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Sr. Josep Dalfó
DEKRA AMBIO, SAU
Nàpols, 249, 4a planta
08013 Barcelona

Assumpte:

Renovació de l’habilitació com a entitat de control en l’àmbit sectorial
de prevenció de la contaminació acústica (núm. d’inscripció 002-ECPCA)

Senyor,
En data 23 de novembre de 2011 es dicta Resolució TES/3075/2012 d’habilitació de
l’entitat DEKRA AMBIO, SAU com a entitat de prevenció de la contaminació acústica
EPCA tipus A per als camps de nivells sonors en activitats i infraestructures (NS) i qualitat
acústica de l’edificació (QE).
El 15 de desembre de 2015, es comunica a l’entitat que, d’acord amb el Decret 60/2015,
de 28 d’abril, sobre entitats col·laboradores de medi ambient, compleix els requisits per
obtenir l’habilitació com a entitat de control en l’àmbit sectorial de prevenció de la
contaminació acústica (EC-PCA) i s’inscriu amb el número 002-EC-PCA en el Registre
d’entitats col.laboradores de medi ambient.
La vigència de l’habilitació de DEKRA AMBIO, SAU com a entitat de control en l’àmbit
sectorial de prevenció de la contaminació acústica finalitza el 22 de novembre de 2017,
no obstant això, l’apartat 8.6 del PG-01 Procediment general d’habilitació d’entitats
col.laboradores de medi ambient (Ed.3 de 8/06/16) estableix que la renovació de
l’habilitació de l’entitat col·laboradora, com a entitat de control, es farà simultàniament
pels diferents àmbits sectorials i camps d’actuació.
Atès que, en data 18 de juliol de 2016, l’Oficina d’Acreditació ha emés informe tècnic de
renovació de l’habilitació en què s’ha comprovat que, de conformitat amb l’article 13.2.b)
del Decret 60/201, l’entitat de control i el seu personal tècnic manté el compliment dels
requisits que van motivar-ne l’habilitació, us comunico que:
1. Es renova d’ofici l’habilitació de l’entitat DEKRA AMBIO, SAU com a entitat de
control en l’àmbit sectorial de prevenció de la contaminació acústica (EC-PCA)
Tipus A per als camps d’actuació: mesurament de nivells sonors (NS) i
mesurament de la qualitat acústica de l’edificació (QE).
2. S’inscriu la renovació de l’habilitació, inscripció núm.002-EC-PCA, en el Registre
d’entitats col·laboradores de medi ambient. L’habilitació tindrà vigència fins al 21
de juliol de 2021.
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3. Com a entitat habilitada esteu autoritzats a l’ús de la marca d’habilitació en els
termes fixats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i amb els formats
següents:

Us informem que, com a entitat habilitada, resteu subjectes a les condicions, requisits i
obligacions d’habilitació establerts a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i al Decret 60/2015, de 28
d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient recollits als Procediments
generals disponibles al web de l’Oficina d’Acreditació (www.oficinaacreditacio.cat).
Així mateix, resteu obligats a comunicar a la Oficina d’Acreditació d’entitats
col·laboradores totes les actuacions que dureu a terme com a entitat col·laboradora de
medi ambient amb antelació i format que determinin els Procediments generals
disponibles al web de l’Oficina d’Acreditació (www.oficinaacreditacio.cat).
Us trametem, adjunt, l’annex tècnic d’habilitació actualitzat (Ed.04 de 22.07.16).
Atentament,
P.A

CPISR-1 C
Marta
Camps Vila

Signat digitalment per CPISR-1 C Marta
Camps Vila
DN: c=ES, o=Departament de Territori i
Sostenibilitat, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Departament de Territori i
Sostenibilitat, sn=Camps Vila,
givenName=Marta,
serialNumber=39342564Y, cn=CPISR-1 C
Marta Camps Vila
Data: 2016.07.25 15:00:12 +02'00'

Dolors Masoliver i Jordana
Cap de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores
Barcelona, 22 de juliol de 2016
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