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Resolució de renovació de l’habilitació DEKRA Industrial, SAU, com a entitat 
col·laboradora de medi ambient en els àmbits sectorials següents: prevenció i 
control ambiental de les activitats [EC-PCAA]; prevenció de la contaminació 
acústica [EC-PCA]; prevenció de la contaminació atmosfèrica [EC-A]; el control i la 
vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments [EC-AIG]; i 
la caracterització dels residus i dels lixiviats [EC-RES] 
 
 
Antecedents 
 
1. El 22 de juliol de 2016, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 

dicta Resolució de renovació de l’habilitació de l’entitat DEKRA AMBIO, SAU com a 
entitat de control en l’àmbit sectorial de prevenció i control ambiental d’activitats [EC-
PCAA] per als camps d’actuació “activitats industrials i energètiques” (IND nivell 1 i 
IND nivell 2), “activitats de gestió de residus” (GRE nivell 1 i 2), “ activitats mineres “ 
(MIN); “activitats ramaderes” (RAM) i “activitats de serveis” (SER i SERES) i ordena la 
renovació de la inscripció núm. 002-EC-PCAA de l’entitat DEKRA AMBIO, SAU en el 
Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient. La vigència de l’habilitació és 
fins el 21 de juliol de 2021. 

 
2. El 22 de juliol de 2016, la Responsable d’Habilitació d’Entitats Col.laboradores, emet 

comunicació de renovació de 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). S’inscriu la renovació de 
l’habilitació, inscripció núm. 002-EC-PCA, en el Registre d’entitats col·laboradores de 
medi ambient. La vigència de l’habilitació és fins el 21 de juliol de 2021. 

 
3. El 22 de juliol de 2016, la Responsable d’Habilitació d’Entitats Col.laboradores emet 

comunicació de renovació de l’habilitació de l’entitat DEKRA AMBIO, SAU com a 
entitat de control de la contaminació atmosfèrica [EC-A] per als camps d’actuació 
“calibratge dels sistemes automàtics de mesurament d’emissions a l’atmosfera” 
(subcamp A) i “determinació i mostreig de contaminants a l’atmosfera” (subcamps B, 
C, D, E i F). S’inscriu la renovació de l’habilitació, inscripció núm. 002-EC-A en el 
Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient. La vigència de l’habilitació és 
fins el 21 de juliol de 2021. 
 

4. El 9 d’agost de 2016, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic dicta 
Resolució d’habilitació de l’entitat com a entitat de control en l’àmbit sectorial de la 
Caracterització dels residus i lixiviats [EC-RES] per als subcamps d’habilitació: 
Producció i gestió de residus (EC-RESGRE), Gestió de residus en dipòsits controlats 
(EC-RESDC), Determinacions “in situ” (EC-RESMOS1) i Presa de mostres 
(ECRESMOS2) i s’inscriu d’ofici el Registre d’entitats col·laboradores de medi 
ambient amb el número 002-EC-RES. La vigència de l’habilitació és fins el 21 de 
juliol de 2021. 

 
5. El 28 de juny de 2018, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 

dicta Resolució per la qual s’accepta el canvi de denominació social de l’entitat 
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DEKRA AMBIO, SAU, amb NIF A08507915 domiciliada al carrer Nàpols, 249, 4a 
planta, 08013, de Barcelona a DEKRA Industrial, SAU. 

 
6. El 22 de juliol de 2021, l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores emet 

l’informe tècnic que incorpora el programa d’avaluació executat i avalua 
favorablement la renovació de l’habilitació de l’entitat DEKRA Industrial, SAU, com a 
entitat de control per als àmbits sectorials i camps d’actuació indicats a continuació: 

 Per a l’àmbit de la prevenció i control ambiental de les activitats [EC-PCAA] i 
per als camps d’actuació “activitats industrials i energètiques” (IND nivell 1 i IND 
nivell 2), “activitats de gestió de residus” (GRE nivell 1 i GRE nivell 2) i 
“activitats de serveis” (SER i SERES), “activitats de ramaderes” (RAM); inclosos 
els vectors sandach 1 i 2 i contaminació lluminosa. El vector pif es suprimeix de 
l’annex tècnic per adaptar-lo al PG-10, que no hi consta. 

 Per a l’àmbit de la prevenció de la contaminació acústica [EC-PCA] i per als 
camps d’actuació “mesurament de nivells sonors” (NS) i “mesurament de la 
qualitat acústica de l’edificació” (QE aeri, QE impacte i QE façana). 

 Per a l’àmbit de la prevenció de la contaminació atmosfèrica [EC-A] i per als 
camps d’actuació “calibratge dels sistemes automàtics de mesurament 
d’emissions a l’atmosfera” (subcamp A) i “determinació i mostreig de 
contaminants a l’atmosfera” (subcamps B, C, D, E i F). 

 Per a l’àmbit del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i 
gestió dels abocaments [EC-AIG], i per als camps d’actuació “presa de mostres 
d’aigües residuals en establiments dels diferents usuaris de l’aigua i en 
estacions depuradores d’aigües residuals” (PMR-A) i “presa de mostres 
d’aigües subterrànies per a la posterior anàlisi fisicoquímica o la determinació in 
situ de determinats paràmetres” (PMF-SUB).  

 Per a l’àmbit del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats [EC-
RES], per als subcamps d’actuació “control d’instal·lacions de producció o 
gestió de residus” (GRE), “control d’instal·lacions de dipòsits controlats” (DC) i 
“determinació in situ i presa de mostra de residus, lixiviats o aigües” (MOS). 

 
L’informe tècnic esmentat també proposa la no renovació de l’habilitació de l’entitat 
DEKRA Industrial, SAU, com a entitat de control per a l’àmbit sectorial [EC-PCAA] i el 
camp d’actuació “activitats mineres” (MIN). 
 

7. El 22 de juliol de 2021, la cap de l’Oficina d’Acreditació emet la proposta de resolució 
de renovació de l’habilitació de DEKRA Industrial, SAU com a entitat col·laboradora 
de medi ambient en els àmbits sectorials següents: prevenció i control ambiental de 
les activitats [EC-PCAA]; prevenció de la contaminació acústica [EC-PCA]; prevenció 
de la contaminació atmosfèrica [EC-A]; el control i la vigilància de la qualitat de les 
masses d’aigua i gestió dels abocaments [EC-AIG]; i la caracterització dels residus i 
dels lixiviats [EC-RES]; la qual consta notificada a l’entitat el mateix dia 22 de juliol de 
2021. 
 

8. El 22 de juliol de 2021, el senyor Pablo Muakuku Cores, del Departament de Qualitat 
i Medi ambient de DEKRA Industrial, SAU, accepta la proposta de resolució de 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció Climàtica,  
Alimentació i Agenda Rural 

Direcció General de Qualitat Ambiental i 

Canvi Climàtic 

Núm. expedient 

002-EC-PCAA 

002-EC-PCA 

002-EC-A 

002-EC-AIG 

002-EC-RES 

 

PQ-28-D_ Rev04_01022020_Proposta i resolució habilitació unificada Pàg.  3 de 6 

Carrer de Provença. 204-208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 4958000 

 

 

renovació de l’habilitació i comunica el canvi d’ ubicació de la Delegació de 
Tarragona que serà efectiu a partir de l’1 de setembre de 2021. 

 
 

Fonaments de dret  
 
1. El títol VII de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya que regula el règim comú d’habilitació i 
supervisió de les entitats col·laboradores de medi ambient. 

 
2. 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 l’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.  

 
3. L’article 13.2 b) del Decret 60/2015, de 28 d’abril, estableix que l’habilitació es renova 

sempre que l’entitat col·laboradora i el seu personal tècnic habilitat mantingui el 
compliment dels requisits que van motivar-ne l’habilitació. 

 
4. S'han complert els tràmits legalment establerts i l’empresa DEKRA Industrial, SAU 

compleix els requisits generals i específics d’habilitació previstos als articles 6 al 8 del 
Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col.laboradores de medi ambient, així 
com els requisits de funcionament expressament previstos a les normes UNE-EN 
ISO 17020 i UNE-EN ISO 17025. 

 
5. L’article 68 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 

les activitats regula el règim de la prevenció i control ambiental integrats. En l’apartat 
2 del precepte ja no es troben incloses les activitats extractives classificades a 
l’annex I.3 de la Llei: activitats extractives i mineres, parcs eòlics i altres activitats 
subjectes a autorització administrativa. (Aquesta modificació va ser introduïda per 
l’article 170.10 la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic). Per tant, les esmentades activitats ja no estan 
sotmeses al règim de control de la Llei 20/2009. 
Pel que fa al règim de controls ambientals de les activitats extractives, únicament és 
vigent respecte a les activitats classificades a l’annex II de la Llei 20/2009 (epígraf 
2.3. extracció de sal marina). Es considera que el control ambiental d’aquest tipus 
d’activitats pot ser assimilable a un control d’una activitat Industrial.  

 
D’acord amb el que consta a l’annex tècnic d’aquesta Resolució i que figura a l’expedient 
de l’entitat, 
 
 
Resolc: 
 
Primer.- Atorgar a l’entitat DEKRA Industrial, SAU, amb número d’identificació fiscal NIF 
A08507915, la renovació de l’habilitació com entitat col·laboradora de medi ambient per 
als sectors i camps d’actuació indicats a continuació: 
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 Entitat de control en l’àmbit sectorial [EC-PCAA] i per als camps d’actuació 
“activitats industrials i energètiques” (IND nivell 1 i IND nivell 2), “activitats de gestió 
de residus” (GRE nivell 1 i GRE nivell 2) i “activitats de serveis” (SER i SERES), 
“activitats ramaderes” (RAM) inclosos els vectors sandach 1 i 2 i contaminació 
lluminosa. El vector pif es suprimeix de l’annex tècnic per adaptar-lo al PG-10, que 
no hi consta. 

 Entitat de control en l’àmbit sectorial [EC-PCA] i per als camps d’actuació 
“mesurament de nivells sonors” (NS) i “mesurament de la qualitat acústica de 
l’edificació” (QE aeri, QE impacte i QE façana). 

 Entitat de control en l’àmbit sectorial [EC-A] i per als camps d’actuació “calibratge 
dels sistemes automàtics de mesurament d’emissions a l’atmosfera” (subcamp A) i 
“determinació i mostreig de contaminants a l’atmosfera” (subcamps B, C, D, E i F). 

 Entitat de control en l’àmbit sectorial [EC-AIG] i per als camps d’actuació “presa de 
mostres d’aigües residuals en establiments dels diferents usuaris de l’aigua i en 
estacions depuradores d’aigües residuals” (PMR-A) i “presa de mostres d’aigües 
subterrànies per a la posterior anàlisi fisicoquímica o la determinació in situ de 
determinats paràmetres” (PMF-SUB).  

 Entitat de control en l’àmbit sectorial [EC-RES] i per als subcamps d’actuació 
“control d’instal·lacions de producció o gestió de residus” (GRE), “control 
d’instal·lacions de dipòsits controlats” (DC) i “determinació in situ i presa de mostra 
de residus, lixiviats o aigües” (MOS). 

 
Les delegacions tècniques, la direcció tècnica, el personal tècnic habilitat i els 
procediments aplicables en les actuacions com a entitat habilitada són els que consten a 
l’annex tècnic vigent, publicat a la pàgina web del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
pot revisar-lo si ho considera necessari. 
 
Aquesta renovació de l’habilitació té una vigència de cinc anys, 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, i, per tant, finalitza el 7 d’octubre de 2025. 
 
L’entitat DEKRA Industrial, SAU resta subjecta al compliment dels requisits i les 
obligacions de l’habilitació següents: 

 Requisits: Complir i mantenir els requisits d’acord amb els quals se’ls ha atorgat 
l’habilitació, que preveu la normativa vigent sobre entitats col·laboradores.  

 Obligacions: 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. Aquestes obligacions estan recollides 
específicament al procediment general d’habilitació PG-03. 
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L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta Resolució, o dels requisits que 
justifiquen l’habilitació de l’entitat DEKRA Industrial, SAU, o del 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 que preveuen els articles 22 i 23 del Decret 60/2015, de 28 d’abril, 
sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. 
 
Segon.- Ordenar la renovació de les inscripcions números 002-EC-PCAA; 002-EC-PCA; 
002-EC-A; 002-EC-AIG i 002-EC-RES que consten de l’entitat DEKRA Industrial, SAU, 
en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient com a entitat de control en els 
àmbits sectorials següents:  

 De la prevenció i control ambiental de les activitats [EC-PCAA];  

 De la prevenció de la contaminació acústica [EC-PCA];  

 De la prevenció de la contaminació atmosfèrica [EC-A]; 

 Del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels 
abocaments [EC-AIG]; 

 De la caracterització dels residus i dels lixiviats [EC-RES].  
 
Tercer.- No renovar l’habilitació com entitat de control en l’àmbit sectorial de la prevenció 
i control ambiental de les activitats [EC-PCAA] per al camp d’actuació “activitats mineres” 
(MIN). 
 
Quart.- Autoritzar a l’empresa DEKRA Industrial, SAU, la utilització 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: 
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Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs d’alçada davant el secretari o la secretària d’Acció Climàtica 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. 
 
El director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Sanglas Alcantarilla 
 
Signat electrònicament 
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