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Introducció  

 El Departament de Territori i Sostenibilitat ha optat pel model 

de delegació de funcions pròpies de l’Administració (control 

i inspecció ambiental) a Entitats Col·laboradores (EC) 

 

 Les entitats col·laboradores emeten actes, certificats i 

informes que són utilitzats per l’administració per a la presa 

de decisions o fins i tot vàlids per si mateixos per l’exercici 

d’una activitat amb incidència ambiental.  

 

 Documentació emesa per les EC té la mateixa validesa que 

si fos elaborada per personal de l’Administració 
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http://www.oficinaacreditacio.cat/
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Introducció  

 Per això, l’actuació d’aquestes entitats i del seu personal ha de 

preservar dos principis fonamentals: 

 Competència tècnica per realitzar les funcions encomanades 

 Independència (ni l’entitat ni el seu personal poden estar 

sotmesos a pressions de cap tipus i han de garantir la 

imparcialitat de les seves actuacions) 

L’administració ha d’establir un marc legal que reguli les entitats 

col·laboradores: 

-Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions 

públiques de Catalunya. 

-Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de 

medi ambient 

-Procediments generals (PG), procediments específics (PE), 

instruccions tècniques (IT), protocols i criteris publicats al web de l’OA 
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Decret 60/2015  

 Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores 

de medi ambient. Regula: 

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic és l’òrgan 

competent en matèria d’habilitació d’entitats col·laboradores de medi ambient. 

La gestió del sistema d’habilitació correspon a l’Oficina d’Acreditació 

 Els tipus d’entitats col·laboradores, funcions i camps 

d’actuació 

 Requisits generals i específics d’habilitació 

 Procediment d’habilitació 

 Supervisió i obligacions de les entitats col·laboradores 

 Suspensió, pèrdua i retirada de l’habilitació 

 Règim sancionador 
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Decret 60/2015 

• 5 capítols: 

 - Capítol 1: Disposicions generals 

 - Capítol 2: Habilitació de les EC 

 - Capítol 3: Supervisió i obligacions de les EC 

 - Capítol 4: Suspensió, pèrdua i retirada de l’habilitació 

 - Capítol 5: Règim sancionador 

• Disposició addicional (1) 

• Disposicions transitòries (3) 

• Disposició derogatòria (1) 

• Disposicions finals (3) 

• 3 annexes: 

 - Tipus d’entitats, camps d’actuació, requisits de qualitat, organització i 
 independència 

 - Requisits addicionals d’independència i imparcialitat 

 - Quantia de la pòlissa de responsabilitat 

 ESTRUCTURA 

 ENTITAT COL·LABORADORA / ENTITAT HABILITADA 

 Establiment tècnic especialitzat, públic o privat, amb personalitat jurídica 

pròpia, inscrita en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient 

(RECMA), que disposa dels mitjans materials i personals, i compleix els 

requisits de solvència tècnica i financera establerts en el Decret 60/2015 

i en les instruccions tècniques i procediments aprovats per la DGQACC, 

per realitzar les funcions encomanades per l’Administració. 

 HABILITACIÓ (delegació de funcions): 

 Autorització de la DGQACC per la qual es declara l’aptitud i la capacitat 

tècnica d’una entitat, i del seu personal tècnic, per exercir les funcions 

com a EC de medi ambient. 

 Està fonamentada en l’avaluació del compliment dels requisits 

establerts en la norma ISO adoptada com a referencial i en la 

normativa que regula les funcions com a EC (Decret 60/2015).  

 L’habilitació implica la inscripció d’ofici en el RECMA.  Registre públic 

(www.oficinaacreditacio.cat)  
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Decret 60/2015 – Disposicions 

generals: conceptes 



4 

 ACREDITAR 

Avaluar la competència tècnica 

d’una entitat per realitzar tasques 

específiques d’avaluació de la 

conformitat, d’acord amb una norma 

de referència (ISO o altra).  

L‘avaluació de la competència 

tècnica, la pot fer: 

- L’Administració 

- Un organisme oficial 

d’acreditació 
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Decret 60/2015 – Disposicions 

generals: conceptes 

Article 5.2.a) 

Article 5.3 

(EMAS, Kyoto) 

Article 5.1.b) 

Article 5.2.b) 

 HABILITAR 

Autorització administrativa per 

dur a terme actuacions sobre les 

quals d’Administració ha de 

prendre decisions. 

VIES PER OBTENIR L’HABILITACIÓ 

a 

• HABILITACIÓ DIRECTA: avaluació dels requisits i la 
competència tècnica per part de l’Oficina d’Acreditació.  

• Article 5.1.b) Decret 60/2015 

b 

• RECONEIXEMENT de l’acreditació o autorització 
equivalent emesa per un organisme oficial d’acreditació o 
autoritat competent de la UE (abast coincident *) 

• Article 5.2.a) i 5.3 Decret 60/2015 

c 

• RECONEIXEMENT PARCIAL: avaluació parcial dels 
requisits i/o la competència tècnica no inclosa en l’abast 
de l’acreditació o autorització per part de l’OA (abast 
parcialment coincident *) 

• Article 5.2.b) Decret 60/2015 
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3 vies per obtenir l’habilitació i 

la inscripció en el RECMA 

Decret 60/2015 – Disposicions 

generals: conceptes 

* Amb un o més dels camps d’actuació de l’annex 1 
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Decret 60/2015 – Disposicions 

generals: àmbits sectorials 

a)  Prevenció i control ambiental de les activitats [PCAA] 

b)  Prevenció de la contaminació atmosfèrica [A] 

c)  Prevenció de la contaminació acústica [PCA] 

d)  Comerç d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle [GEH] 

e)  Sistemes comunitaris de gestió i auditoria ambiental [EMAS] 

f)  Etiquetatge ecològic de productes i serveis [DGQA], [EUE] 

g)  Prevenció de la contaminació del sòl [SOL] 

h)  Caracterització dels residus i dels lixiviats [RES] 

i) Control i vigilància de l’estat de les masses d’aigua i gestió dels 
abocaments [AIG] 

ÀMBITS SECTORIALS D’HABILITACIÓ 

Disposició final 3a:  

Entrada en vigor 

Decret 60/2015 – Entrada en 

vigor 

 Als 6 mesos de la publicació (30 d’octubre de 2015) 

 Entitats en l’àmbit de la prevenció i control ambiental de les activitats 

 Entitats en l’àmbit de la prevenció de la contaminació atmosfèrica 

 Entitats en l’àmbit de la prevenció de la contaminació acústica 

 Entitats en l’àmbit del comerç d’emissió dels gasos amb efecte d’hivernacle 

 Entitats en l’àmbit del sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals Entitats en 

l’àmbit del l’etiquetatge ecològic de productes i serveis  

 Als 12 mesos de la publicació (30 d’abril de 2016) 

 Entitats en l’àmbit de la prevenció de la contaminació del sòl  

 [EC-SOL]: mostreig i control de la qualitat del sòl 

 Entitats en l’àmbit del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats 

 Entitats en l’àmbit del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió 

dels abocaments  

ENTRADA EN VIGOR 

[LA-SOL]: anàlisi dels sòls potencialment contaminats i de les aigües 

subterrànies associades. 

 Previst en la Proposta de Decret pel qual es modifica el Decret 60/2015. 



6 

Sistema d’habilitació  

COM ES VALORA EL COMPLIMENT D’AQUESTS 

REQUISITS I LA COMPETÈNCIA TÈCNICA 

Sistema d’HABILITACIÓ de l’Oficina 

d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores 

És públic:       

  

http://mediambient.gencat.cat 

 

Regulat per 3 tipus de documents: 

 

 Procediments generals (PG-1, PG-2, PG-3, PG-4, PG-10) 

 Procediments específics (PE EC-SOL) 

 Instruccions tècniques (IT-200, IT-300) 
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Sistema d’habilitació - documents 

aplicables a les [EC-SOL] 
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PG-01 Procediment general d’habilitació d’entitats col·laboradores 

de medi ambient. 

PG-02 Programa ordinari i extraordinari d’avaluació dels requisits 

d’habilitació - auditories (entitats que accedeixen a 

l’habilitació per la via de l’habilitació directa i per 

reconeixement parcial). 

PG-03 Supervisió i obligacions de les EC 

PG-04 Suspensió, pèrdua i retirada de l’habilitació i procediment 

sancionador. 

PG-10 Habilitació de personal tècnic d’una EC – requisits de 

formació i experiència.  

Apliquen a totes les entitats que volen obtenir l’habilitació com 

a EC-SOL. També les que disposen d’una acreditació 

equivalent emesa per un organisme oficial d’acreditació. 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/oficina_daec
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Sistema d’habilitació - documents 

aplicables a les [EC-SOL] 
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PE EC-SOL Procediment específic d’habilitació d’entitats de control en 

el sector prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL] 

Què regula • Funcions  

• Subcamps d’actuació 

• Vies d’accés a l’habilitació 

• Requisits d’assegurança, d’independència i imparcialitat, 

de sistema de gestió, de mitjans i equips, de personal;  

• Obligacions específiques 

IT-200 Requisits sobre disponibilitat d’instruments i selecció de 

procediments de contaminants per a EC 

    IT-200-A Mètodes de determinació de contaminants 

    IT-200-B Disponibilitat d’instrumentació 

IT-300 Criteris d’actuació per a entitats de mostreig i laboratoris 

habilitats referent a la gestió i anàlisi de mostres 

Sistema d’habilitació - 

documents  
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PE EC-SOL 

Subcamps d’actuació i funcions 

Investigació (I) Disseny i execució d’avaluacions de la qualitat del sòl associat a activitats, 

instal·lacions o accions potencialment contaminants per a la realització dels 

informes següents: 

• L’Informe base o de situació de partida (RDL 1/2016). 

• Avaluació de l’estat del sòl i de la contaminació de les aigües subterrànies en 

el cas de tancament definitiu de l’activitat (RDL 1/2016 i Llei 20/2009). 

• L’Informe preliminar de situació, l’Informe complementari i l’Informe de 

situació quan portin associades tasques de recollida de mostres de sòl o 

d’aigües subterrànies o interpretació de resultats analítics (RD 9/2005).  

• L’Informe d’acreditació de la recuperació d’un sòl declarat contaminat i 

l’Informe d’acreditació de la recuperació per la via voluntària (Llei 22/2011). 

• L’Informe d’acreditació de la reparació de danys (Llei 26/2007). 

• Programes de control i seguiment o de millora ambiental d’un sòl alterat. 

 Inclou la PRESA DE MOSTRA (sòls, aigües subterrànies i vapors del subsol) 

inclosa dins el procés d’investigació. 

Anàlisi quantitativa 

de riscos (AQR) 

• Anàlisi quantitativa de risc d’acord amb l’art. 4 i l’annex VIII del RD 9/2005. 

Projectes de 

descontaminació 

(PD) 

• Redacció i direcció de projectes de descontaminació que hagi d’aprovar 

l’autoritat competent, inclosos els projectes de reparació de danys del sòl en 

el marc de la Llei 26/2007. 

a 

• HABILITACIÓ DIRECTA: avaluació dels requisits i la competència 
tècnica per part de l’Oficina d’Acreditació - Article 5.1.b) Decret 60/2015 

• Quan l’entitat no disposa de cap acreditació emesa per un organisme 
oficial d’acreditació. 

• Subcamps: Investigació i Projectes de Descontaminació 

b 

• RECONEIXEMENT de l’acreditació o autorització equivalent emesa per un organisme oficial 
d’acreditació o autoritat competent de la UE (abast coincident *)  - Article 5.2.a) i 5.3 Decret 
60/2015 

c 

• RECONEIXEMENT PARCIAL: avaluació parcial dels requisits i/o la 
competència tècnica no inclosa en l’abast de l’acreditació o autorització 
per part de l’OA (abast parcialment coincident *) - Article 5.2.b) Decret 
60/2015 

• Quan l’entitat disposa d’una acreditació EN ISO 17020 emesa per un 
organisme oficial d’acreditació amb “activitats” coincidents amb les 
funcions del subcamp. 

• Subcamps: Investigació i Anàlisi quantitativa de riscos 
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2 vies per obtenir l’habilitació 

i la inscripció en el RECMA 

PE EC-SOL 

Vies d’habilitació 

* Amb un o més dels camps d’actuació de l’annex 1 
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PE EC-SOL 

Subcamps i vies d’habilitació 

Subcamp d’actuació Vies i requisits 

INVESTIGACIÓ (I) • Per habilitació directa per l’Oficina d’Acreditació 

• Per reconeixement parcial 

Quan l’entitat disposa d’una acreditació EN ISO 17020 

per dur a terme informes de situació, de seguiment i 

control de la descontaminació i informes de 

verificació/certificació de la descontaminació. 

ANÀLISI QUANTITATIVA 

DE RISCOS (AQR) 

• Per reconeixement parcial 

Quan l’entitat disposa d’una acreditació EN ISO 17020 

per dur a terme anàlisi quantitativa de riscos. 

PROJECTES DE 

DESCONTAMINACIÓ (PD) 

• Per habilitació directa per l’Oficina d’Acreditació 

 

Per obtenir l’habilitació per AQR o PD, és necessària l’habilitació per I. 
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PE EC-SOL 

Vies d’habilitació – abast de l’acreditació 

Investigació (I) 

Anàlisi Quantitativa 

de Riscos (AQR) 

Habilitació per 

reconeixement parcial 

d’una acreditació (art. 

5.2.b) del Decret 60/2015 
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a 
• HABILITACIÓ DIRECTA 

Avaluació suficiència documentació 

Resolució habilitació 

RECMA 

Núm. habilitació 

Proposta de resolució 

UNE EN ISO/IEC 17011 

Programa d’avaluació: 

Auditoria d’entitat i 

auditories de camp (I) / 

documental (AQR i PD) 

Sol·licitud 

d’habilitació 
A

v
a
lu

a
c
ió

 r
e
q
u
is

it
s
 i 

c
o
m

p
e
tè

n
c
ia

 t
è
c
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a
 

Informe tècnic 
Administració sectorial 

competent: ARC (vinculant) 
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Sistema d’habilitació – procediment 

d’habilitació  

• Sistema de gestió (EN ISO 17020) 

• Competència tècnica personal tècnic i 

direcció tècnica 

• Procediments de treball 

• Mitjans i equips 

• Pòlissa 

• Independència i imparcialitat 

	

c 

• RECONEIXEMENT 
PARCIAL 

Avaluació suficiència documentació 

• Competència tècnica personal tècnic i la 

direcció tècnica 

• Pòlissa 

• Independència i imparcialitat 

Resolució habilitació 

RECMA 

Núm. d’habilitació 

Proposta de resolució 

UNE EN ISO/IEC 17011 

Programa d’avaluació 

parcial i documental 

Sol·licitud 

d’habilitació 

A
v
a
lu

a
c
ió

 p
a
rc

ia
l 
re

q
u
is

it
s
 i
 c

o
m

p
e
tè

n
c
ia

 

tè
c
n
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a
 

Administració sectorial 

competent: ARC (vinculant) 
Informe tècnic 
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Sistema d’habilitació – Procediment 

d’habilitació  

https://www.rva.nl/en
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PE EC-SOL 

Requisits d’habilitació 
Annex I del PE EC-SOL 

Subcamp d’actuació Vies i requisits d’habilitació 

Investigació (I)  Per habilitació directa per l’Oficina d’Acreditació (article 5.1.b del Decret 

60/2015): Avaluació de tots els requisits d’habilitació per part de l’Oficina 

d’Acreditació (veure punt 4 d’aquest document). 

 Per reconeixement parcial (article 5.2.b del Decret 60/2015): quan l’entitat 

disposa d’una acreditació EN-ISO 17020 per dur a terme informes de situació, 

informes de seguiment i control de la descontaminació i informes de 

verificació/certificació de la descontaminació. En aquest cas s’avaluarà, 

documentalment: 

• Competència tècnica de la persona que assumeix la direcció tècnica 

(veure punt 4.1 d’aquest document). 

• Competència tècnica del personal tècnic a habilitar: compliment de l’annex 

IV-08.01 del PG-10 (veure punt 4.3 d’aquest document).  

• Certificats de calibratge dels equips d’acord amb la IT-200-B (veure punt 

4.4 d’aquet document). 

• Pòlissa (veure punt 4.5 d’aquest document). (declaració responsable). 

• Requisits d’independència i imparcialitat (veure punt 4.6 d’aquest 

document). 

 

La superació d’aquesta avaluació no dona dret a l’ús de marca d’entitat 

col·laboradora habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic.  
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PE EC-SOL 

Requisits d’habilitació 
Annex I del PE EC-SOL 

Subcamp d’actuació Vies i requisits d’habilitació 

Anàlisi Quantitativa 

de Riscos (AQR) 

 Per reconeixement parcial (article 5.2.b del Decret 60/2015): quan l’entitat 

disposa d’una acreditació EN-ISO 17020 per dur a terme anàlisi quantitativa de 

riscos. En aquest cas s’avaluarà, documentalment: 

• Competència tècnica de la persona que assumeix la direcció tècnica (veure punt 

4.1 d’aquest document). 

• Competència tècnica del personal tècnic a habilitar: compliment de l’annex IV-

08.01 del PG-10 (veure punt 4.3 d’aquest document).  

La resta de punts s’avaluen dins l’habilitació per al subcamp I. 

La superació d’aquesta avaluació no dona dret a l’ús de marca d’entitat 

col·laboradora habilitada per la DGQACC. 

 

Projecte de 

descontaminació 

(PD) 

 Per habilitació directa per l’Oficina d’Acreditació (article 5.1.b del Decret 

60/2015): En aquest cas s’avaluarà, documentalment: 

• Competència tècnica de la persona que assumeix la direcció tècnica (veure punt 

4.1 d’aquest document). 

• Competència tècnica del personal tècnic a habilitar: compliment de l’annex IV-

08.01 del PG-10 (veure punt 4.3 d’aquest document. 

La resta de punts s’avaluaran dins l’habilitació per al subcamp I. 

La superació d’aquesta avaluació dona dret a l’ús de marca d’entitat col·laboradora 

habilitada per la DGQACC.    	
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PE EC-SOL  

Requisits d’habilitació – Independència i 

imparcialitat 

AUTOCONTROL és aquell control requerit a l’establiment en un permís sectorial, autorització, llicència 

ambiental o altres requeriments de l’Administració. Poden ser realitzats per el mateix establiment, amb la 

verificació posterior d’una entitat col·laboradora, o per una entitat col·laboradora, sempre i quan es realitzi 

amb els criteris establerts per dur a terme les actuacions reglamentàries. 

 

 En el supòsit que aquests autocontrols siguin realitzats per una entitat col·laboradora: 

• Han de ser comunicats a l’Oficina d’Acreditació.  

• Estan subjectes a supervisió. 

• No són incompatibles amb la realització de les actuacions reglamentàries requerides per 

l’Administració tal i com es recull a l’annex 2 del Decret 60/2015, punt 1.1.a). 

Una ACTUACIÓ NO REGLAMENTÀRIA no és requerides per l’Administració ni per cap legislació 

ambiental aplicable. Pot ser realitzada o no per una entitat col·laboradora.  

  

 En el supòsit que aquestes actuacions siguin realitzades per una entitat col·laboradora: 

• No és necessari que segueixin els criteris aprovats per l’administració competent (ACA, ARC, OA).  

• No podran ser mai utilitzades com a actuacions reglamentàries.  

• La documentació emesa no pot incloure cap pronunciament respecte el compliment dels valors 

límit d’emissió o compliment de la normativa ambiental i hi ha de constar que la documentació 

s’emet en una actuació no reglamentària i que no pot ser utilitzada a efectes legals. 

• No es consideren incompatibles amb les activitats realitzades com a entitat col·laboradora sempre 

i quan l’entitat hagi avaluat prèviament que no incorre en un conflicte d’interès.  

24 

PE EC-SOL  

Requisits d’habilitació – Independència i 

imparcialitat 

 En el cas que una empresa hagi realitzat o executat el projecte de descontaminació o 

de reparació de danys d’un sòl, l’informe d’acreditació de la descontaminació l’haurà 

de dur a terme una entitat col·laboradora independent tant de l’empresa que hagi 

redactat el projecte com de l’empresa que l’hagi executat.  

 Els tipus d’entitat, d’acord amb els requisits d’independència que es fixen a la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17020, poden ser de tipus A o tipus C.  
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PE EC-SOL  

Requisits d’habilitació – Independència i 

imparcialitat 
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PE EC-SOL  

Requisits d’habilitació – Independència i 

imparcialitat 
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PG-10 Annex  IV-08.01 

Requisits d’habilitació – Personal tècnic  

Formació general 

Formació específica 
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PG-10 Annex  IV-08.01 

Requisits d’habilitació – Personal tècnic  

Experiència 
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Resolució administrativa d’habilitació + 

inscripció d’ofici en el RECMA 

És condició imprescindible per poder 

actuar com a entitat col·laboradora de 

medi ambient a Catalunya estar inscrit en 

el Registre d’Entitats Col·laboradores 

adscrit a la DGQACC i publicat al web de la 

Generalitat de Catalunya  

Sol·licitud 

d’habilitació 
article 5.1.b) i 5.2.b)  

 Competència de la directora general de Qualitat Ambiental i 

Canvi Climàtic 

 Resoldre i notificar en el termini de 6 mesos 

 Pel sector SOL, la manca de resolució dins de termini 

implica atorgament de l’habilitació (silenci positiu) 

29 

Sistema d’habilitació – 

Procediment d’habilitació  

 Núm. d’habilitació/ núm. d’inscripció en el RECMA:  

  xxx-EC-SOL (habilitació directa OA)  /  xxx-EC-SOL-R (reconeixement parcial) 

 Vigència: 5 anys a comptar des de la data de la Resolució o d’inscripció en el RECMA 

 Annex tècnic d’habilitació: 

   Delegacions tècniques 

   Direcció tècnica 

   Personal tècnic habilitat (únic que pot dur a terme actuacions com a EC) 

   Procediment / IT de treball 

 Referència a la condició d’entitat col·laboradora habilitada: 

 

 

 

30 

Sistema d’habilitació – Resolució 

i Registre d’ECMA  

L’entitat ... [nom de l’entitat que consta a la resolució o inscripció en el Registre]... està habilitada per la 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya com a entitat de 

control en l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl amb el número XXX-EC-SOL-R  

Marca d’entitat 

col·laboradora habilitada 

per la DGQACC 
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31 de 30 

Habilitació directa per 

l’Oficina d’Acreditació 

(article 5.1.b)  

32 de 30 

Habilitació per 

reconeixement parcial 

(article 5.2.b)  
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33 

PG-01 

Vies, aspectes objecte d’avaluació, tràmits i 

ús de marca 

	

34 

Sistema d’habilitació – Registre 

d’ECMA  

 Públic 

 Inscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 

 Dades que hi consten: 

- Dades identificatives de l’entitat 

- Núm. d’habilitació o d’inscripció en el RECMA 

- Data de la Resolució d’habilitació  

- Vigència de l’habilitació 

- Abast de l’habilitació (subcamps, delegacions tècniques) 

- Relació de personal tècnic habilitat i direcció tècnica (únic que pot dur a 

terme actuacions com a EC) 

- La suspensió, la pèrdua i la retirada de l’habilitació de l’entitat o del 

personal tècnic habilitat, si escau. 

 

REGISTRE D’ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT 
 



18 

35 

www.oficinaacreditacio.cat 

Sistema d’habilitació – Registre 

d’ECMA  

36 

Sistema d’habilitació – Registre 

d’ECMA  

http://www.oficinaacreditacio.cat/
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37 

Seguiment de l’habilitació Aplica a les entitats habilitades per  

habilitació directa (5.1.b) o 

reconeixement parcial d’una 

acreditació/autorització (5.2.b) 

Decret 60/2015 
Auditories periòdiques de seguiment 

de l’habilitació 

 Objectiu: Comprovar que l’entitat i el personal tècnic segueixen 

complint els requisits. 

 L’Oficina d’Acreditació elabora informe sobre manteniment, 

suspensió o retirada de l’habilitació. 

 Renovació habilitació: automàtica als 5 anys (no hi ha sol·licitud). 

38 

Supervisió i obligacions de les 

entitats col·laboradores 
Aplica a totes les entitats 

inscrites en el RECMA 

1 
• Obligacions de les entitats col·laboradores (art. 15 Decret 60/2015) 
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39 

Supervisió i obligacions de les 

entitats col·laboradores 
Aplica a totes les entitats 

inscrites en el RECMA 

1 
• Obligacions de les entitats col·laboradores (art. 15 Decret 60/2015) 

40 

Supervisió i obligacions de les 

entitats col·laboradores 
Aplica a totes les entitats 

inscrites en el RECMA 

1 
• Obligacions (art. 94 Llei 26/2010 i art. 15-19 Decret 60/2015) 

- Portar a terme les actuacions d’acord amb les instruccions aprovades per l’OA, l’ARC 

i l’ACA (guies tècniques).  

 IT-200-A  (mètodes de mostreig i assaig)  

 IT-200-B (disponibilitat d’equips) 

 IT-300 (gestió de mostres) EC       LAB 

- Seleccionar el personal tècnic d’acord amb les seves habilitacions (personal inclòs al 

Registre d’EC – Annex tècnic). Responsable de l’actuació. 

- No subcontractar actuacions. 

- Subcontractació d’equips de mesurament de manera excepcional. 

- Emetre un registre cada visita a l’establiment 

- En cas de mostreig       laboratori habilitat (*). 

- Per a EC: comunicar les actuacions a l’OA abans de 3 dies. 

- Participar en exercicis intercomparació establerts per l’òrgan competent. 

- Contingut mínim del contracte subscrit amb qui prestin servei. 

En 

elaboració 

(*) Mesura transitòria mentre no hi hagin laboratoris habilitats [LA-SOL] : laboratori acreditat 
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41 

Supervisió i obligacions de les 

entitats col·laboradores 
Aplica a totes les entitats 

inscrites en el RECMA 

1 
• Obligacions (art. 94 Llei 26/2010 i art. 15-19 Decret 60/2015) 

- Informes i actes emesos amb contingut mínim, format i suport aprovat 

per l’administració competent per raó de la matèria objecte de 

l’actuació.  

- En tots els documents tècnics emesos com a entitat col·laboradora, 

utilitzar la referència a la condició d’entitat col·laboradora habilitada. 

Marca d’entitat 

col·laboradora habilitada 

per la DGQACC 

L’entitat ... [nom de l’entitat que consta a la resolució o inscripció en el Registre]... està 

habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de 

Catalunya com a ... [nom del tipus d’entitat] ... en l’àmbit sectorial ... [nom del sector] ... per 

al/s camp/s ...[abast habilitat]... amb el número ...[número d’habilitació o d’inscripció en el 

Registre com a EC] 

E
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Supervisió i obligacions de les 

entitats col·laboradores 
Aplica a totes les entitats 

inscrites en el RECMA 

1 
• Obligacions (art. 94 Llei 26/2010 i art. 15-19 Decret 60/2015) 

- Fixar els preus de les seves actuacions com a entitat habilitada. 

Preus a disposició de les persones a qui presten els serveis. 

- Mantenir els documents i registres durant 5 anys. 

- Disposar de procediments documentats per al tractament de 

reclamacions i resoldre les reclamacions en el termini d’1 mes. 

- L’Oficina d’Acreditació pot supervisar les actuacions portades a 

terme per les EC i el seu personal tècnic habilitat en qualsevol 

moment, per iniciativa pròpia o a petició de l’entitat sectorial 

competent. 
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Supervisió i obligacions de les 

entitats col·laboradores 
Aplica a totes les entitats 

inscrites en el RECMA 

• Objectiu: Garantir que les EC fan les seves actuacions de forma correcta 
tècnicament i actuen amb independència i imparcialitat. 
 

• Com: 
   
 - Per mitjà de les supervisions (intervencions) PROGRAMA DE SUPERVISIÓ 

  · A posteriori (documentals / a l’establiment objecte de l’actuació) 
  · In situ 
  
 - Per investigació de les reclamacions (fonamentada / no fonamentada) 
 
• Criteris d’avaluació (favorable, amb desviacions, desfavorable) 

2 
• Supervisió (art. 96 Llei 26/2010 i art. 19 Decret 60/2015) 

Constatació d’un incompliment greu de les obligacions a què estan subjecte les 

EC i el seu personal tècnic 

 

 

Suspensió o retirada de l’habilitació a l’entitat col·laboradora o al personal 

tècnic responsable, sens perjudici del règim sancionador. 

44 

Taxes Aplica a les entitats que 

sol·liciten habilitació per 

habilitació directa (5.1.b) i 

reconeixement parcial d’una 

acreditació (5.2.b) 

www.oficinaacreditacio.cat 

Cas 1: Sol·licitud d’habilitació per reconeixement parcial per I i AQR: 

Estudi documental: 294,85 €   

 
TOTAL: 294,85 € 

Cas 2: Sol·licitud d’habilitació per reconeixement parcial per I (i/o AQR) + directa per PD: 

Estudi documental: 294,85 € 

Avaluació documental (PD): inclòs a l’estudi doc. 
TOTAL: 294,85 € 

http://www.oficinaacreditacio.cat/
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45 

Taxes Aplica a les entitats que 

sol·liciten habilitació per 

habilitació directa (5.1.b) i 

reconeixement parcial d’una 

acreditació (5.2.b) 

www.oficinaacreditacio.cat 

Cas 3: Sol·licitud d’habilitació directa per I i PD: 

Estudi documental: 589,70 € 

Auditoria d’entitat (sistema de gesió), 2 jornades: 2.640,5 € 

Auditoria de camp (I), 1 jornada: 1.005,95 € 

Avaluació documental (AQR + PD): inclòs a l’estudi doc.   

 

TOTAL: 4.236,15 € 

46 

Taxes Aplica a les entitats que 

sol·liciten habilitació per 

habilitació directa (5.1.b) i 

reconeixement parcial d’una 

acreditació (5.2.b) 

www.oficinaacreditacio.cat 

http://www.oficinaacreditacio.cat/
http://www.oficinaacreditacio.cat/
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Gràcies per la vostra atenció 

Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores 

www.oficinaacreditacio.cat 

oa.tes@gencat.cat 

 

http://www.oficinaacreditacio.cat/

