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en relació amb la contribució dels objectius de
la institució:

Activitat assistencial
Aportacions des de la participació i la impli-

cació
Competències professionals
Formació continuada
Recerca i docència
Es valorarà de manera més alta la contribu-

ció del professional basada en l’esforç, la impli-
cació i l’activitat assistencial.

Comissió d’Avaluació
Es crearà una comissió amb caràcter parita-

ri, nomenada, d’una banda, per la Direcció i, de
l’altra, per l’Associació Professional de Metges
i Llicenciats entre professionals facultatius del
centre. Es procurarà que els facultatius nome-
nats ho siguin per criteri professional, que per-
tanyin com a mínim al nivell 2. Estarà presidi-
da pel director gerent, que podrà delegar el
director mèdic, i estarà composta per un total
de 4 membres.

Aquesta Comissió procurarà funcionar amb
consens. En cas d’empat, el vot del seu president
serà concloent. Aquest estarà obligat a raonar
per escrit la seva decisió.

Els components de la Comissió tindran l’obli-
gació de confidencialitat i de secret en relació
amb els comentaris i les valoracions que es pu-
guin realitzar en el si de la Comissió.

La Comissió es dotarà del seu reglament de
funcionament.

2. Model de compensació
Aquest model de compensació ha de perme-

tre que sigui reconeguda la contribució de cada
professional i dels equips de treball al funciona-
ment i resultats de la nostra organització, d’acord
amb els objectius que tingui en cada moment.

Cada nivell, per jornada completa de 1.671
hores, serà retribuït amb el complement anual
següent, abonat en 12 mensualitats, amb la pe-
riodicitat que s’indica en la taula de desplega-
ment de la retribució del punt 3. Les jornades
inferiors seran retribuïdes proporcionalment.

Nivell A: 379.600
Nivell B: 880.327
Nivell C: 1.382.962
Absorció i compensació
Amb l’excepció a què es fa referència en el

paràgraf següent, els complements retributius
que s’estableixen per a cada nivell absorbiran
i compensaran les condicions econòmiques su-
periors a les establertes actualment en el Con-
veni col·lectiu, això amb independència de la
denominació, l’origen, el caràcter i la quantia de
les condicions esmentades, i fins i tot absorbi-
ran complements de responsabilitat o coman-
dament no lligats a llocs de treball de responsa-
bilitat o comandament que tinguin com a objecte
el reconeixement professional.

Únicament no seran absorbibles les millores
que pugui tenir el treballador referides als com-
plements salarials tipificats en el Conveni que
retribueixen condicions especials de lloc de tre-
ball i que són: complement de responsabilitat,
guàrdies i les millores de complements retribu-
tius que hagin estat pactats col·lectivament per
escrit amb l’Associació.

3. Desplegament transitori del sistema
Atenent, d’una banda, la situació econòmi-

ca del sector sanitari proveïdor de serveis pú-
blics i, d’altra banda, la complexitat operativa
d’aquest sistema, el seu desplegament es farà en
un període de 3 anys i d’acord amb un calendari
preestablert.

Any 1997
Constitució de la Comissió Avaluadora
Sol·licituds d’acreditació del primer nivell
Acreditació del primer nivell
Retribució d’acord amb la taula de l’apartat

de desplegament de la retribució
Determinació dels criteris d’avaluació del

segon nivell per la comissió tècnica
Any 1998

Acreditació primera del segon nivell
Determinació dels criteris d’avaluació del

tercer nivell per la comissió tècnica
Retribució d’acord amb la taula de l’apartat

de desplegament de la retribució.
Any 1999

Acreditació primera del tercer nivell
Retribució d’acord amb la taula de l’apartat

de desplegament de la retribució.
Any 2000

Finalització del període transitori d’implan-
tació del sistema.

Retribució d’acord amb la taula de l’apartat
de desplegament de la retribució.

Desplegament de la retribució

Retribució mensual del complement del nivell
professional

AN: anys; A: nivell A; B: nivell B; C: nivell C.

 AN A B C
1997 .................... 23.844 — —
1998 .................... 31.634 48.642 —
1999 .................... 31.634 73.361 73.634(1)

75.347(2)
2000 .................... 31.634 73.361 115.247

(1) Durant el primer semestre.
(2) Durant el segon semestre.

4. Inaplicació del sistema
Es podrà produir la no-aplicació de tot el sis-

tema pactat en aquest document quan, en un
període de 3 anys, les pèrdues acumulades al
compte d’explotació superin el 10 % de la xifra
del pressupost ordinari de despeses de l’any
anterior.

A l’efecte de poder-se acollir a l’exempció
establerta en el paràgraf anterior serà necessari
que l’empresa justifiqui la situació a la Comis-
sió Paritària del Conveni, aportant tota la do-
cumentació que sigui requerida per aquesta, per
conèixer la seva situació real.

(99.166.041)
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT

DECRET
170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Re-
glament provisional regulador de les entitats am-
bientals de control.

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la interven-
ció integral de l’Administració ambiental esta-
bleix que les actuacions de control s’encomanin
a entitats col·laboradores de l’Administració
fixades legalment i degudament acreditades.

L’objecte d’aquest Decret és regular provisi-
onalment, mentre no estigui regulat per Llei del
Parlament, el sistema d’acreditació, funciona-
ment i supervisió d’aquestes entitats col·-
laboradores, sistema que assumeix el Departa-
ment de Medi Ambient a través de la creació del
corresponent òrgan d’acreditació.

Les entitats acreditades d’acord amb el pre-
sent Reglament es denominen entitats ambien-
tals de control (EAC), les quals hauran de de-
mostrar la seva capacitat per a portar a terme
les funcions de control integral encomanades per
la Llei 3/1998.

Per tal de facilitar aquestes funcions de con-
trol integral i assegurar el servei a tot el territori
de Catalunya es permet que les entitats de con-
trol ambiental puguin acreditar-se per una, o
més, de les set tipologies d’activitats que s’esta-
bleixen en aquest reglament així com la possi-
bilitat de realitzar la seves funcions en tot el
territori de Catalunya, o bé en àmbits comarcals
determinats.

Cal assenyalar que els requisits, criteris i pro-
cediments que s’exigeixen en aquest Reglament
a les entitats ambientals de control es basen en
els criteris i normes de la sèrie EN 45000 de la
Unió Europea.

Aquest Reglament estableix, també, el siste-
ma de control del Departament de Medi Am-
bient de les actuacions de les entitats ambien-
tals de control per tal de garantir l’adequació
constant de les tasques de les entitats acredita-
des, a l’evolució del sector i a la normativa vi-
gent.

El Reglament s’estructura en cinc capítols i
tres apèndixs. En el capítol primer s’estableixen
les disposicions generals que regulen l’objecte,
els objectius i les definicions a l’efecte del pre-
sent reglament, el grau d’integració de les en-
titats ambientals de control, la classificació en
set tipologies d’activitats objecte de control, els
nivells d’actuació i àmbit territorial de les entitats
i preus.

En el capítol segon es crea la unitat d’acre-
ditació, la qual s’adscriu a la Direcció General
de Qualitat Ambiental del Departament de
Medi Ambient i actua amb la col·laboració del
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions.
La unitat d’acreditació també té el mandat de
realitzar la tasca de control del compliment de
les funcions de les entitats acreditades i del grau
de compliment de les normes tècniques a apli-
car a través de les figures dels interventors.

El capítol tercer regula el procediment que
han de seguir els interessats per a procedir a la
sol·licitud, així com els efectes i els terminis de
l’acreditació.

El capítol quart recull els requisits a complir
per part de les entitats ambientals de control, pel
que fa a la seva organització i funcionament.
Aquest capítol remet als corresponents apèndixs
depenent dels requisits generals (apèndix I), els
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requisits específics de les entitats ambientals de
control atenent les tipologies d’activitat a con-
trolar i els nivells d’actuació (apèndix II) i les
operacions a realitzar en relació als aspectes
ambientals (apèndix III).

Finalment, en el capítol V es regulen la com-
petència i la metodologia aplicades per part de
la unitat d’acreditació per portar a terme el
control de les entitats acreditades en les seves
activitats i actuacions, així com les obligacions
que han d’observar.

Per tot això, a proposta del Conseller de Medi
Ambient, vist el dictamen de la Comissió Jurí-
dica Assessora i d’acord amb el Govern,

DECRETO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular el
sistema provisional d’acreditació, funcionament
i supervisió de les entitats que han de dur a terme
les funcions de control de les activitats amb in-
cidència ambiental que preveu la disposició
addicional cinquena de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’Adminis-
tració ambiental.

Article 2
Finalitats

El sistema d’acreditació regulat en aquest
Reglament té per finalitats:

a) Permetre que s’acreditin totes aquelles
entitats que compleixin amb els criteris de ca-
pacitat, independència, imparcialitat i d’altres
que té en compte aquest Reglament.

b) Disposar d’un nombre suficient d’entitats
per a dur a terme les funcions que estableix la
Llei 3/1998.

Article 3
Definicions

Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per:
a) Entitat ambiental de control (EAC): en-

titat col·laboradora del Departament de Medi
Ambient, constituïda per una empresa, o agru-
pació d’aquestes amb caràcter estable, de caràc-
ter públic o privat, que obté l’acreditació per
exercir les funcions de control que determina la
Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Ad-
ministració ambiental.

b) Establiment complementari (EC): establi-
ments tècnics, públics o privats, que exerceixen
funcions complementàries dins d’una entitat
ambiental de control en els àmbits de control
específics objecte de la Llei 3/1998.

c) Sistema d’acreditació: sistema que té re-
gles de procediment i de gestió pròpies per a dur
a terme l’acreditació.

d) Acreditació: resolució per la qual es de-
clara l’aptitud i la capacitat d’una entitat per dur
a terme una determinada funció pública d’acord
amb el mètode i procediment que s’estableix en
aquest reglament.

e) Funció de control: externalització de la
funció pública de comprovació de les activitats
reservada a l’Administració a través d’entitats
col·laboradores de l’Administració, fixades le-
galment i degudament acreditades.

f) Norma EN 45001: norma d’àmbit europeu
relativa als criteris generals per al funcionament
dels laboratoris d’assaig.

g) Norma EN 45003: norma d’àmbit europeu
relativa als criteris generals dels organismes
d’acreditació de laboratoris.

h) Norma EN 45004: norma d’àmbit europeu
relativa als criteris generals per al funcionament
de les entitats que realitzen control.

Article 4
Entitats ambientals de control

4.1 L’entitat ambiental de control ha de dur
a terme, per sí mateixa, totes les actuacions de
control que s’hagin de realitzar.

4.2 També es pot acreditar una entitat am-
biental de control que disposi dels mitjans neces-
saris per a la seva actuació a partir d’acords de
col·laboració, acreditats i estables, establerts entre
establiments que complementin les seves carac-
terístiques i que es defineixen com a establiments
complementaris als efectes d’aquest Reglament.

4.3 En el cas que per a alguna de les actu-
acions de control, pel seu caràcter especialitzat,
l’entitat ambiental de control hagi de recórrer
a persones o entitats alienes, no recollides en la
seva acreditació, haurà de demostrar que aques-
tes tenen capacitat i aptitud per a dur-la a ter-
me i, quan sigui aplicable, compleixi amb els
requisits de la norma EN 45000 corresponent.

Article 5
Camps d’actuació

Als efectes d’aquest Reglament, els camps
d’actuació de les entitats públiques o privades
acreditades són:

a) Les actuacions de control inicial i les ac-
tuacions de control periòdic de caràcter ambi-
ental de les activitats de l’annex I i de l’annex
II.1 de la Llei 3/1998.

b) Les actuacions de control inicial i les ac-
tuacions de control periòdic de caràcter ambi-
ental de les activitats de l’annex II.2 de la Llei
3/1998, en aquells municipis on l’Ajuntament no
hagi establert un sistema propi de control.

c) Les verificacions tècniques i periòdiques
de caràcter ambiental de les activitats de l’an-
nex III de la Llei 3/1998, en aquells municipis on
l’Ajuntament no hagi establert un sistema propi
de control.

Article 6
Tipologies d’activitats

Les entitats ambientals de control es poden
acreditar per al control de totes, o alguna, de les
tipologies d’activitats següents:

a) Industrials.
b) Mineres.
c) Agrícoles i ramaderes.
d) Energètiques.
e) Comercials i de serveis.
f) Recreatives, espectacles i oci.
g) Gestió de residus.

Article 7
Nivells d’actuació i àmbit territorial

Les entitats ambientals s’acrediten d’acord
amb els nivells d’actuació següents:

a) Nivell 1: correspon al control d’activitats
dels annexos I i II.1 de la Llei 3/1998.

Les entitats ambientals de control de nivell
1 s’han d’acreditar per a actuar en tot l’àmbit ter-
ritorial de Catalunya.

b) Nivell 2: correspon al control d’activitats
dels annexos II.2 i III de la Llei 3/1998.

Les entitats ambientals de control de nivell
2 es poden acreditar per actuar en un àmbit ter-
ritorial determinat de Catalunya, de límits no
inferiors a la comarca.

CAPÍTOL II
Gestió del sistema

Article 8
Competència

8.1 La gestió del sistema que s’estableix en
aquest Reglament correspon al Departament de
Medi Ambient mitjançant la unitat corresponent
de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

8.2 La unitat d’acreditació actua amb la
col·laboració del Laboratori General d’Assaigs
i Investigacions de la Generalitat de Catalunya
pel que fa al suport tècnic necessari per a l’exer-
cici de les funcions d’auditoria, verificació i se-
guiment de l’actuació de les entitats ambientals
de control acreditades.

8.3 La unitat d’acreditació, en l’exercici de
les seves funcions, pot:

a) Designar auditors externs.
b) Constituir les comissions tècniques neces-

sàries com a instrument de suport tècnic i con-
sulta per a actuacions concretes dins el sistema
de gestió.

Article 9
Inspecció del sistema

9.1 La unitat d’acreditació té la potestat
d’inspecció de les entitats ambientals de control
per tal de verificar la seva permanent adequa-
ció a les condicions de l’acreditació.

9.2 Les entitats ambientals de control han
de permetre l’accés dels representants de la
unitat d’acreditació a les instal·lacions, oficines
i documentació relacionades amb el servei.

Article 10
Interventors

10.1 La unitat d’acreditació inspeccionarà
el compliment de les funcions de les entitats
acreditades i n’exercirà la supervisió tècnica
mitjançant el nomenament d’interventors de les
entitats ambientals de control.

10.2 El nomenament d’interventor ha de
recaure en personal al servei de l’Administració.

10.3 La funció ordinària de l’interventor és
verificar el compliment de les obligacions assu-
mides per les entitats acreditades, i també el
seguiment del grau de compliment de les nor-
mes tècniques a aplicar.

CAPÍTOL III
Procediment d’acreditació

Article 11
Sol·licitud i documentació

11.1 Els interessats han de presentar la sol·-
licitud d’acreditació per a una o més de les tipo-
logies descrites a l’article 6 i el nivell d’actuació
i àmbit territorial descrits a l’article 7 d’aquest
Reglament.

11.2 La sol·licitud d’acreditació s’ha d’acom-
panyar dels documents que s’indiquen a conti-
nuació o, si s’escau, de la justificació acredita-
tiva d’estar en disposició d’obtenir-los:

a) Escriptura de constitució i estatuts de la
societat o norma per la qual es crea l’entitat.

b) Relació del personal de plantilla, indica-
tiva de la titulació professional.

c) Relació de les instal·lacions, equips i ele-
ments materials de què disposa l’entitat per re-
alitzar les seves comeses, acreditant-ne la pro-
pietat o la plena disposició si són contractats a
tercers.

d) Còpia de la pòlissa d’assegurances per
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cobrir les responsabilitats derivades de la seva
actuació

e) Proposta dels preus que proposi aplicar en
cada funció.

f) Documentació acreditativa, si s’escau, dels
acords que hagi subscrit amb empreses especi-
alitzades.

g) Domicili de l’establiment i emplaçament
de les seves dependències dins el territori de
Catalunya.

h) Nom, cognoms i titulació del director/di-
rectors tècnics.

i) Memòria d’activitats de l’empresa.
j) Certificació de disposició de manual de

qualitat, còpia del qual s’haurà de presentar en
el cas de requeriment previ de la unitat d’acre-
ditació.

k) En tot cas, la documentació presentada
haurà d’acreditar la suficiència dels mitjans de
l’entitat/establiment per dur a terme qualsevol
de les operacions o funcions especificades segons
les tipologies, tipus i nivell per al qual se sol·liciti
l’acreditació.

l) Documentació acreditativa de què es dis-
posa de les autoritzacions, llicències, inscripció
a Registres i altres requisits que siguin exigibles
per a l’exercici de l’activitat.

11.3 També s’ha d’acompanyar el compro-
vant d’haver satisfet la corresponent taxa que es
merita per a la prestació del servei d’acreditació.

Article 12
Avaluació i informe

12.1 Rebuda la sol·licitud i la documenta-
ció exigida i un cop efectuades les visites d’ins-
pecció i fetes les comprovacions necessàries, la
unitat d’acreditació formula el corresponent
informe tècnic de la sol·licitud.

12.2 L’informe ha de contenir una valoració
de les dades aportades per cada entitat i, en qual-
sevol cas, la proposta d’atorgament de l’acredi-
tació o, per contra, la denegació, fent constar, en
aquest darrer cas, les raons d’ordre tècnic i de
qualsevol altra naturalesa que hagin motivat
l’informe desfavorable.

12.3 La proposta de resolució se sotmet al
tràmit d’audiència al peticionari pel termini de
20 dies.

Article 13
Resolució i acreditació

13.1 L’expedient conclou, vistos els antece-
dents que hi figurin, la proposta de resolució i
les al·legacions presentades, en el seu cas en el
tràmit d’audiència, mitjançant resolució del
director general de Qualitat Ambiental del De-
partament de Medi Ambient concedint o dene-
gant l’acreditació.

13.2 En la resolució d’acreditació s’han de
concretar les tipologies i nivells d’actuació per
als quals queda l’entitat acreditada. També s’in-
dicaran les condicions específiques, si s’escau,
que s’imposin a l’entitat.

13.3 L’acreditació s’entén atorgada sens
perjudici de qualsevol altra autorització o llicèn-
cia que sigui exigible en cada cas per la legisla-
ció vigent.

Article 14
Termini del procediment

La resolució a què es refereix l’article 13 s’hau-
rà de dictar i notificar en el termini de sis mesos
des que es va presentar la sol·licitud d’acredita-
ció. La manca de resolució en el termini indicat
comportarà la denegació de l’acreditació.

Article 15
Efectes de l’acreditació

15.1 L’acreditació comporta el reconeixe-
ment de la capacitat tècnica de l’entitat per re-
alitzar les funcions de control i de mostreig i per
realitzar els assaigs pertinents i emetre el certi-
ficat que reflecteixi els resultats obtinguts.

15.2 El certificat a què fa referència l’apartat
anterior no ha de contenir judicis de valor.

Article 16
Termini de l’acreditació

16.1 L’acreditació s’atorga per un període
de cinc anys i és prorrogable per al mateix ter-
mini, amb la revisió prèvia.

16.2 Les entitats acreditades s’han de sot-
metre a una auditoria de gestió als dos anys de
la seva acreditació.

Article 17
Registre

Es crea el Registre d’entitats ambientals de
control del Departament de Medi Ambient, en
el qual s’inscriuen les entitats acreditades.

Article 18
Publicació

La part dispositiva de la resolució d’acredi-
tació es publicarà en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Article 19
Taxes d’acreditació

19.1 L’acreditació com a entitat ambiental
de control resta subjecta al pagament de les taxes
que siguin legalment establertes.

19.2 La base imposable i les tarifes es gra-
duen atenent a la tipologia i el nivell d’actuació.

CAPÍTOL IV
Organització i funcionament de les entitats am-
bientals de control

Article 20
Requisits

20.1 Poden optar a l’acreditació com a en-
titats ambientals de control aquelles que acre-
ditin complir els requisits generals establerts a
l’apèndix I i els requisits específics establerts a
l’apèndix II d’aquest Reglament .

20.2 Les entitats ambientals de control tin-
dran una estructura organitzativa i de funciona-
ment que garanteixi la seva competència per dur
a terme les funcions objecte de la seva activitat
segons els criteris i estàndards de qualitat esta-
blerts a les normes europees EN 45000 corres-
ponents.

20.3 Les entitats ambientals de control te-
nen l’obligació de mantenir els requisits que van
justificar la seva acreditació.

Article 21
Actuacions prèvies, presa de mostres i mètodes
analítics

Les actuacions prèvies al control, i les de pre-
sa, condicionament, trasllat i anàlisi de les mos-
tres es duran a terme d’acord amb la normati-
va vigent i les especificacions establertes en
l’apèndix III d’aquest Reglament.

Article 22
Mitjans

22.1 Les entitats ambientals de control hau-
ran de comptar amb els equips i la instrumen-
tació analítica necessària per dur a terme totes

les operacions per a les quals sol·licitin ser acre-
ditades.

22.2 Les entitats ambientals de control dis-
posaran dels locals i les instal·lacions necessà-
ries per dur a terme les funcions objecte de la
seva activitat.

22.3 Les entitats ambientals de control dis-
posaran dels recursos humans titulats superiors,
mitjans i personal auxiliar a plena dedicació i
amb la formació tècnica adient, sota la direcció
d’un director tècnic, el qual serà responsable
general de les activitats tècniques de l’establi-
ment davant el Departament de Medi Ambient,
d’acord amb allò que s’estableix als apèndixs I
i II d’aquest Reglament.

Article 23
Obligacions

Les entitats ambientals de control tenen les
obligacions següents:

a) Realitzar totes les actuacions de control
per a les quals estiguin acreditades que els siguin
encarregades formalment dins dels terminis
legalment establerts.

b) Expedir les actes, informes i certificacions
exigibles dins dels terminis legalment establerts
i amb el contingut i el format i suport que s’hagi
determinat.

c) Mantenir els expedients, la documentació,
les actes i les certificacions i les dades dels con-
trols durant un període de cinc anys.

d) Tarifar les seves actuacions d’acord amb
els preus comunicats al Departament de Medi
Ambient.

Article 24
Preus

Els preus o tarifes per les actuacions que cada
entitat ambiental de control realitzi s’han de co-
municar al Departament de Medi Ambient i han
de ser iguals a tot el territori de Catalunya si són
acreditades com de nivell 1 i per a tot a l’àmbit
territorial d’actuació si són acreditades com de
nivell 2.

CAPÍTOL V
Verificació de les entitats ambientals de control

Article 25
Competència

Les funcions encomanades a les entitats am-
bientals de control acreditades poden ser, en tot
moment, verificades per la unitat d’acreditació.
No obstant això, les entitats ambientals de con-
trol seran responsables per si mateixes dels seus
dictàmens i actuacions.

Article 26
Documentació i comunicacions

26.1 A efectes de facilitar el control sobre
les entitats ambientals de control, aquestes han
de remetre anualment a la unitat acreditadora:

a) Un informe de les seves actuacions, rela-
cionant els productes, equips i instal·lacions con-
trolades, així com les previsions sobre noves
actuacions.

b) Una memòria detallada relacionant les
activitats realitzades en matèria de formació de
personal, millores en la gestió i qualsevol altra
referent tant a la organització de l’entitat com
a la de les seves activitats exteriors, així com
suggeriments de canvi per a millorar l’eficàcia
de les seves actuacions.

c) Una auditoria externa de la seva activitat
econòmica. Aquesta auditoria haurà de ser efec-
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tuada per una entitat auditora inscrita en un dels
Registres d’Auditors.

Les entitats ambientals de control comunica-
ran les dades i els informes previstos en el pre-
sent Reglament en els terminis previstos.

26.2 El Departament de Medi Ambient
podrà sotmetre les empreses acreditades a exer-
cicis d’intercalibració, a inspeccions o visites i a
instar-les a facilitar la informació i la documen-
tació que cregui convenient, relacionada amb la
seva activitat.

Article 27
Reclamacions

27.1 Les entitats ambientals de control dis-
posaran de procediments documentats per al
tractament de les reclamacions rebudes per part
dels seus clients, o altres parts afectades per les
seves actuacions.

27.2 Les entitats ambientals de control dis-
posaran i mantindran un arxiu de totes les re-
clamacions i accions dutes a terme, a disposició
del Departament de Medi Ambient.

27.3 En el cas que la reclamació formulada
per una empresa sobre l’actuació de control duta
a terme fos resolta desfavorablement o no fos
resolta en el termini d’un mes, l’empresa pot tras-
lladar la reclamació a la Direcció General de
Qualitat Ambiental en el termini màxim d’un mes.

27.4 La Direcció General de Qualitat Am-
biental, amb l’audiència prèvia a l’interessat i a
l’entitat ambiental de control, resol i notifica en
el termini de tres mesos sobre la reclamació
formulada. La manca de resolució en el termi-
ni establert comporta la desestimació de la re-
clamació.

Article 28
Modificació de les condicions de l’acreditació

La modificació per part d’una entitat ambi-
ental de control de qualsevol de les condicions
o els requisits que van justificar la seva acredi-
tació, haurà de ser immediatament posada en
coneixement de la unitat d’acreditació. Atenent
a la magnitud de la modificació la unitat d’acre-
ditació pot resoldre la necessitat d’un nou procés
d’acreditació, el qual està subjecte als mateixos
tràmits que l’inicial.

Article 29
Retirada de l’acreditació

29.1 L’incompliment de les obligacions a
què estan subjectes les entitats acreditades o la
infracció de les normes administratives que les
regulen pot donar lloc a la retirada de l’acredi-
tació i a la corresponent cancel·lació de la ins-
cripció al Registre.

29.2 L’acreditació atorgada a una entitat
ambiental de control podrà ser retirada en qual-
sevol moment, per causa d’alguna de les circum-
stàncies següents:

a) Incompliments reiterats de les obligacions
derivades de les seves actuacions de control.

b) Falsedat o inexactituds en les dades sub-
ministrades o en els dictàmens i informes tèc-
nics emesos.

c) Actuació negligent en la pràctica de les
operacions encarregades.

d) Modificació de les disponibilitats tècni-
ques de l’establiment que comporti la seva ina-
dequació per dur a terme les tasques per a les
quals ha estat reconegut.

e) Manca de participació en els exercicis
d’intercalibració, no prendre les mesures perti-
nents o no realitzar les oportunes correccions.

29.3 La retirada de l’acreditació s’acorda per

resolució del director general de Qualitat Am-
biental del Departament de Medi Ambient amb
la instrucció prèviadel corresponent expedient
i amb l’audiència prèvia a l’interessat.

29.4 La resolució regulada en l’apartat an-
terior s’ha de dictar i notificar en el termini de
tres mesos. La manca de resolució en el termi-
ni indicat comporta la caducitat del procediment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 El Departament de Medi Ambient pot
encarregar, si circumstàncies excepcionals de-
gudament justificades ho requereixin, les ope-
racions a què fa referència aquest Reglament a
altres entitats que, tot i no estar específicament
acreditades, reuneixin els requisits específics per
realitzar les operacions que se sol·liciten.

—2 En el procediment d’acreditació de les
entitats ambientals de control, la unitat d’acre-
ditació pot reconèixer com a vàlid el compliment
de les corresponents normes EN 45000, atorga-
des per un ens oficial d’acreditació d’algun dels
Estats membres de la Unió Europea.

—3 Pel que fa al contingut de l’article 4.3
d’aquest Reglament, es pot atorgar validesa a
l’acreditació de laboratoris que disposin de la
EN 45001 atorgada per un ens oficial d’acredi-
tació d’algun dels Estats membres de la Unió
Europea.

—4 El registre d’entitats col·laboradores del
Departament de Medi Ambient previst al De-
cret 230/1993, de 13 de juliol, sobre exercici de
les funcions d’inspecció i control en l’àmbit de
la protecció del medi ambient, s’adscriu a la
Direcció General de Qualitat Ambiental.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

—1 El règim jurídic aplicable a les entitats
concessionàries existents a l’entrada en vigor del
present Decret, s’ajustarà a les determinacions
següents:

a) Per a les activitats del nivell 1, i durant la
vigència dels contractes subscrits amb ICICT,
SA, i ECA, Entitat Col·laboradora de l’Admi-
nistració, SA, es mantindrà sense modificació el
règim concessional, exclusiu i excloent, per a la
tipologia d’activitats següents:

Industrials.
Energètiques.
b) Per a les activitats del nivell 2, i per a les

tipologies de l’apartat a), es mantindrà igual-
ment el règim concessional durant la vigència
dels dits contractes en aquells municipis on
l’Ajuntament no estableixi un sistema de con-
trol propi.

c) Per a ambdós nivells i en les activitats es-
mentades, les entitats concessionàries adquirei-
xen la condició d’entitats ambientals de control.

d) Les entitats concessionàries que preten-
guin dur a terme activitats de control que no
estiguin incloses en el seu règim concessional
hauran de formular la seva sol·licitud de confor-
mitat amb el que fixa aquest Reglament, si bé
no hauran de presentar la documentació regu-
lada en els apartats a), g), i), j) i l) de l’article 11.2
d’aquest Decret. Aquestes entitats concessionà-
ries acrediten, pel fet de ser-ho, el compliment
de les normes europees EN 45000 a què fa re-
ferència l’article 20.2 d’aquest Decret.

—2 Per un període màxim de dos anys des de
l’entrada en vigor de la Llei 3/1998 es reconeix

a les entitats acreditades com establiments au-
xiliars de la Junta de Residus i de la Junta de
Sanejament el compliment de la norma EN
45001 en relació a la seva possible participació
com a establiment complementari constitutiu
d’una entitat ambiental de control.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les disposicions següents:
L’article 2.1, lletres a), d), e) i f) del Decret

230/1993, de 13 de juliol, sobre exercici de les
funcions d’inspecció i control en l’àmbit de la
protecció del medi ambient.

L’article 3, lletres a), d) e) i f), i l’article 7.2 de
l’Ordre de 17 d’agost de 1993, sobre acredita-
ció i registre de les entitats col·laboradores del
Departament de Medi Ambient.

Qualsevol altra disposició d’igual o inferior
rang que s’oposi a aquest Decret.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta el Departament de Medi Am-
bient per adaptar els apèndixs d’aquest Decret
quan per disposició legal o per avenços en els
camps científics o tecnològics sigui necessari.

—2 El present Decret entra en vigor als quatre
mesos de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l’Ad-
ministració ambiental.

Barcelona, 29 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOAN-IGNASI PUIGDOLLERS I NOBLOM

Conseller de Medi Ambient

APÈNDIX I

Requisits generals de les entitats ambientals de
control (EAC)

Amb independència de la seva tipologia i
nivell d’actuació, les entitats ambientals de con-
trol han de complir amb els següents requisits
generals:

I.1 Requisits administratius
a) Ser legalment identificables; han de tenir

personalitat jurídica pròpia.
b) Aquelles que formin part d’una organit-

zació que porti a terme altres funcions diferents
del control, han de ser identificables legalment
dins d’aquesta organització.

c) Disposar de documentació interna que
descrigui les seves funcions, organització i els
camps d’actuació pels quals són competents.

d) Disposar de documentació que defineixi
clarament la seva estructura organitzativa, res-
ponsabilitats i jerarquització.

e) El servei de control reglamentari es rea-
litzarà per risc i ventura de l’entitat.

f) Disposar d’una pòlissa d’assegurança que
cobreixi les responsabilitats derivades de la seva
actuació.

g) Sotmetre’s, periòdicament, a una auditoria
comptable realitzada per un organisme indepen-
dent.

I.2 Requisits d’independència i imparcialitat
Estar lliures de qualsevol tipus de pressió

externa que pugui influir en el resultat de les
seves actuacions. Hauran d’implantar procedi-
ments per tal d’assegurar aquesta imparcialitat.
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Als efectes de garantia de compliment d’aquests
requisits l’entitat ambiental de control ha de
justificar el compliment dels criteris d’indepen-
dència que es fixen a l’annex A de la norma EN
45004.

I.3 Requisits de confidencialitat
Garantir la confidencialitat de la informació

obtinguda en el transcurs de les seves actuaci-
ons.

I.4 Requisits d’organització
a) Tenir una estructura organitzativa capaç

de mantenir la seva aptitud per dur a terme de
forma satisfactòria les seves funcions tècniques.

b) Disposar d’un director tècnic qualificat i
amb experiència en temes de control ambien-
tal que haurà de formar part de la plantilla la-
boral de l’entitat ambiental de control. Si l’en-
titat ambiental de control actua en diferents
tipologies d’activitats pot haver un director tèc-
nic per cada una d’aquestes tipologies.

c) Supervisar els objectius i resultats de les
seves pròpies actuacions de control, a través de
personal de l’entitat ambiental de control que
estigui familiaritzat amb els corresponents mè-
todes i procediments, i que tingui la responsa-
bilitat de fer-ho.

d) Disposar d’una relació de llocs de treball
relacionats amb les funcions de control, on s’in-
clogui els requisits de formació inicial, forma-
ció específica, coneixements tècnics i experiència
professional.

I.5 Requisits de qualitat
a) Definir i documentar la seva política, ob-

jectius i compromís envers la qualitat, assegurant-
se que aquesta és compresa, implantada i man-
tinguda per tots els nivells de l’organització.

b) Implantar un sistema de la qualitat que
estarà degudament documentat en un Manual
de la Qualitat.

c) Mantenir i actualitzar el sistema de qua-
litat de l’entitat ambiental de control sota l’au-
toritat i responsabilitat d’una persona designada
específicament per la direcció d’aquesta.

d) Sotmetre tota la documentació relaciona-
da amb les actuacions de l’entitat a un sistema
de control que garanteixi la seva disponibilitat
i actualització.

e) Portar a terme un sistema d’auditories
internes de la qualitat, per personal propi degu-
dament qualificat i independent de les funcions
que siguin auditades.

f) Disposar de procediments per tractar el
retorn d’informació, que serveixin per detectar
anomalies en el sistema de qualitat o en la re-
alització dels controls.

I.6 Requisits de personal
a) Disposar de suficient personal, amb la

competència i experiència adequades, per l’exer-
cici de les funcions que corresponen a l’entitat
ambiental de control. Aquest personal ha d’estar
degudament qualificat i format i gaudir dels
coneixements necessaris per dur a terme les
seves tasques. El personal haurà de formar part
de la plantilla de l’entitat ambiental de control.

b) Disposar d’un sistema continuat de forma-
ció del personal que asseguri la seva permanent
adequació a les funcions a realitzar.

c) Remunerar el personal dedicat a tasques de
control sense dependre del nombre d’aquestes
actuacions realitzades ni del resultat d’aquestes.

I.7 Requisits de mitjans i equipaments
a) Disposar d’uns mitjans i equipaments ido-

nis que permetin portar a terme totes les acti-
vitats relacionades amb les tasques de control.

b) Identificar degudament tots els mitjans i
equipaments, que seran sotmesos a un programa

de calibració i manteniment establert amb ca-
ràcter previ. Quan sigui necessari, els equipa-
ments seran revisats en servei entre calibracions
successives. La calibració dels equipaments serà
realitzada pels laboratoris de calibració del
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions
o per laboratoris que hauran de complir els re-
queriments que consten a la norma EN-45003,
sens perjudici de les facultats de calibració in-
terna que s’estableixen en les normes EN 45001
i EN 45004.

c) Dur un registre amb tota la informació
referent als mitjans i equipaments, es a dir la seva
identificació, calibració i manteniment.

I.8 Requisits de metodologia a seguir
a) Seguir els mètodes i procediments que

consten a l’apèndix III, atenent a les tipologies
d’activitats a controlar.

b) Utilitzar instruccions documentades que
siguin adequades per la planificació i realitza-
ció del control. L’ús d’aquestes instruccions ha
de permetre el correcte processament e inter-
pretació dels resultats així com l’explotació es-
tadística de la informació.

c) Registrar i actualitzar degudament totes
les instruccions, normes, procediments, fulls de
treball i resta de documentació que s’utilitzi en
relació amb les actuacions de control.

d) Identificar individualment tot allò que
sigui objecte de control, registrant-ne qualsevol
anomalia detectada o notificada sobre la descrip-
ció que es disposi prèviament.

e) Disposar de procediments i equipaments
que garanteixin que no es produirà cap tipus de

dany a les instal·lacions i materials subjectes a
control.

I.9 Requisits de registre
Disposar d’un sistema de registres que per-

meti avaluar de forma satisfactòria l’actuació de
control. Aquests registres seran tractats de for-
ma confidencial i conservats per un període de
5 anys.

I.10 Requisits del certificat final del control
Recollir les actuacions de control en un infor-

me o certificat de control, degudament signat i
aprovat per persona o persones responsables, que
haurà d’emetre l’entitat ambiental de control.
L’informe contindrà, de forma correcta, clara i
precisa, el resultat dels exàmens i determinaci-
ons realitzats. S’ha de identificar clarament quin
és l’establiment que proporciona cada resultat re-
collit en l’informe o certificat final de control.

I.11 Requisits sobre reclamacions
Disposar de procediments documentats per

al tractament de les reclamacions originades per
les actuacions de control.

APÈNDIX II

Requisits específics de les entitats ambientals de
control (EAC) atenent les tipologies d’activitats
a controlar i els nivells d’actuació.

II.1 Requisits sobre tipologies i nivells
a) En el moment de presentar la sol·licitud

d’acreditació l’entitat ambiental de control ha
de demanar, com a mínim, l’acreditació d’una
tipologia i d’un nivell d’actuació, d’acord amb
la taula següent:

Nivell 1 Nivell 2
Tipologies I II.1 II.2 III
1. Industrials

2. Mineres

3. Agrícoles i ramaderes

4. Energètiques

5. Comercials i serveis

6. Recreatives, espectacles i oci

7. Gestió de residus

b) L’acreditació de nivell 1 comporta l’acre-
ditació automàtica de nivell 2.

II.2 Requisits de personal
a) Plantilla
L’entitat ambiental de control ha de disposar

d’una plantilla mínima de tècnics titulats, supe-
riors, de grau mig o diplomats, destinats espe-
cíficament a tasques de control segons s’indica
a la taula següent:

Nivell 1 Nivell 2
1. Industrials ................................. 10 5
2. Mineres ....................................... 3 2
3. Agrícoles i ramaderes ................ 7 4
4. Energètiques .............................. 3 2
5. Comercials i serveis ................... 5 3
6. Recreatives, espectacles i oci .. — 3
7. Gestió de residus ........................ 5 3

Les EAC que sol·licitin l’acreditació per a
totes les tipologies de nivell 1 han de disposar
d’un mínim de personal de 18 titulats.

Les EAC que sol·licitin l’acreditació per a

totes les tipologies de nivell 2 han de disposar
d’un mínim de personal de 10 titulats.

Les EAC que sol·licitin l’acreditació de 2 o
més de les tipologies establertes caldrà que tin-
guin el nombre mínim de plantilla de cada tipo-
logia, encara que en cap supòsit s’exigirà superar
el nombre mínim global establert en els apartats
anteriors.

b) Experiència i competència de la plantilla
La quarta part dels tècnics titulats de l’EAC

(arrodonit al nombre sencer immediatament su-
perior) ha de demostrar una experiència prèvia
i continuada de 3 anys, com a mínim, en l’àm-
bit del control ambiental.

II.3 Requisits de responsabilitat civil
Cal tenir cobertes les responsabilitats civils

que puguin derivar-se de l’actuació de l’entitat
ambiental de control mitjançant l’oportuna pò-
lissa d’assegurances, la quantia de la qual se xifra
en unes cobertures mínimes segons el nombre
de tipologies i nivells sol·licitats i d’acord amb
la taula següent:
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Metalls pesats.
Amiant.
Dioxines i furans.
Halògens.
Derivats de sofre.
Derivats de nitrogen.
Compostos orgànics.
Compostos orgànics volàtils.
Amines.
Aldehids.
Compostos orgànics volàtils de sofre (mercap-

tans).
Compostos inorgànics.
Aerosols.
Ozó.
Olors.
Substàncies que s’hagi demostrat que són

cancerígenes, mutàgenes o que poden afectar a
la reproducció a través de l’aire.

Comparació del correcte funcionament dels
sistemes de tractament i control.

Mesuraments específics per instal·lacions
d’incineració.

Mesuraments específics per grans instal·-
lacions de combustió i refineries.

Mesurament de paràmetres relatius a com-
bustibles.

Calibració dels aparells automàtics de con-
trols d’emissions instal·lats de forma fixa en els
focus emissors potencialment contaminants de
l’atmosfera, en els termes que fixi la normativa.

Revisió dels sistemes d’autocontrol d’emis-
sions.

g) Mesurament de nivells d’immissió de con-
taminants:

Revisió dels sistemes d’autocontrol d’immis-
sions.

h) Mesurament de sorolls i vibracions.
i) Revisió de les mesures, les tècniques i els

sistemes de prevenció de risc d’incendi.
j) Revisió de les mesures i les tècniques d’es-

talvi energètic, d’aigua i de matèries primeres.
k) Revisió de la vigència de la garantia de la

pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil.
l) Tota aquella altra actuació de control dels

aspectes ambientals que es prevegi en l’autorit-
zació o llicència ambiental de l’activitat.

m) Aixecar l’acta del control efectuat.
3. Actuacions posteriors al control:
a) Avaluació de les deficiències i mancances

detectades.
b) Redacció de l’informe final.

(99.174.125)

*

Nivell 1 Nivell 2
Una tipologia 150.000.000 ptes. 100.000.000 ptes.

(901.518,16 euros) (601.012,1 euros)
Dues tipologies 175.000.000 ptes. 125.000.000 ptes.

(1.051.771,18 euros) (751.265,13 euros)
Tres tipologies 200.000.000 ptes. 150.000.000 ptes.

(1.202.024,21 euros) (901.518,16 euros)
Quatre tipologies 225.000.000 ptes. 175.000.000 ptes.

(1.352.277,23 euros) (1.051.771,18 euros)
Cinc tipologies 250.000.000 ptes. 200.000.000 ptes.

(1.502.530,26 euros) (1.202.024,21 euros)
Sis tipologies 275.000.000 ptes. 225.000.000 ptes.

(1.652.783,29 euros) (1.352.277,23 euros)
Set tipologies 300.000.000 ptes. 250.000.000 ptes.

(1.803.036,31 euros)  (1.502.530,2 euros)

II.4 Requisits d’organització
Per a cadascuna de les tipologies sol·licitades,

l’EAC haurà de disposar d’un director tècnic
qualificat amb una experiència mínima de cinc
anys en temes de control ambiental de les acti-
vitats incloses a cada tipologia.

Si l’EAC actua en diferents tipologies d’ac-
tivitat pot tenir el mateix director tècnic per a
totes elles sempre i quan compleixi el requisit
esmentat en el punt anterior.

APÈNDIX III

Operacions a realitzar per les entitats ambientals
de control

D’acord amb les tipologies d’activitats a con-
trolar i el nivell d’actuació per al qual sol·licitin
l’acreditació, les entitats ambientals de control
han de demostrar la seva competència per re-
alitzar:

1. Actuacions preliminars al control:
a) Planificació de l’acte del control.
b) Obtenció de la informació necessària so-

bre la instal·lació i el seu emplaçament:
Aspectes organitzatius de la instal·lació.
Aspectes tècnics de la instal·lació.
Condicions del seu entorn.
c) Selecció de l’equip i mitjans necessaris per

la realització del control.
2. Actuacions en el moment del control:
a) Identificació i comprensió dels equipa-

ments a controlar.
b) Avaluació de l’eficàcia en la gestió dels

sistemes de tractament i control.
c) Revisió dels sistemes a controlar:
Condicions d’explotació habituals i no habi-

tuals.
Manteniment dels equipaments.
Documentació i certificacions.
d) Actuacions de mostreig i anàlisi d’aigües:
Presa de mostres d’aigües superficials, sub-

terrànies o litorals, així com d’aigües residuals,
en les condicions que en cada cas s’estableixin
per a la seva conservació i transport fins al la-
boratori per a la seva anàlisi.

Determinació analítica dels paràmetres físics,
químics i biològics de mostres d’aigües superfi-
cials, subterrànies, litorals i residuals, amb els
límits de detecció, precisió i exactitud que en
cada cas s’estableixi, i segons els mètodes ana-
lítics que es designin:

Anàlisi contradictòria.
Analítica bàsica.
Paràmetres complementaris.

Matèries inhibidores (fotobacterium phospho-
reum o Daphnia magna).

Determinació dels dissolvents de la família
dels organoclorats per cromatografia de gasos.

Determinació de pesticides organoclorats per
cromatografia de gasos.

Determinació dels dissolvents orgànics per
cromatografia de gasos.

Determinació de pesticides nitrogenats per
cromatografia de gasos/espectrometria de mas-
ses.

Determinació d’organofosforats.
Analítica de nutrients.
Operacions de mesura de cabals d’aigües

residuals segons els mètodes que s’estableixin.
e) Actuacions de mostreig i anàlisi de resi-

dus:
Presa de mostres de residus, en les condici-

ons que en cada cas s’estableixin per a la seva
conservació i transport fins al laboratori per a
la seva anàlisi. El mostreig de residus comprèn
la planificació i la realització del conjunt d’o-
peracions destinades a obtenir una mostra re-
presentativa del material objecte d’estudi, i
compatible amb les posteriors operacions de
caracterització:

Presa i preparació de la mostra de residus.
Presa i preparació de la mostra de lixiviats.
Determinació analítica dels paràmetres físics,

químics i biològics de mostres, amb els límits de
detecció, precisió i exactitud que en cada cas s’es-
tableixi, i segons els mètodes analítics que es
designin:

Anàlisis genèriques sobre el residu i el lixiviat.
Anàlisis d’espècies químiques sobre el resi-

du i el lixiviat.
Operacions de mesura de volum dels residus

segons els mètodes que s’estableixin.
f) Mesurament d’emissió de contaminants a

l’atmosfera:
Operacions de control i presa de mostres en

les condicions que en cada cas s’estableixin per
a la seva conservació i transport fins al labora-
tori per a la seva anàlisi.

Determinació analítica dels paràmetres dels
gasos emesos amb els límits de detecció, precisió
i exactitud que en cada cas s’estableixi, i segons
els mètodes analítics que es designin. S’hauran
de poder realitzar mesures dels següents conta-
minants:

Gasos de combustió.
Oxigen.
Partícules sòlides.
Fibres.


