09.10.2007
Avantprojecte de llei reguladora del sistema d’acreditació de les entitats
col·laboradores de l'Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i
habitatge.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 3/1989 de 27 de febrer, de la intervenció integral
de la l’Administració ambiental, algunes de les funcions necessàries en l’àmbit de
la gestió de les competències de l’Administració de la Generalitat són susceptibles
de ser realitzades per entitats col·laboradores de l’Administració.
L’eficiència que s’ha d’exigir a les entitats col·laboradores s’ha de garantir
mitjançant l’aplicació d’un sistema d’acreditació que permeti comprovar que les
entitats compleixen els requisits i condicions que regeixen l’acreditació d’entitats
col·laboradores a nivell de la Unió Europea i que disposen de recursos suficients i
idonis per realitzar les funcions per a les quals obtenen l’acreditació. Igualment el
sistema d’acreditació ha d’establir el procediment d’acreditació que asseguri el
lliure accés a totes les empreses que compleixin els requisits exigits, el règim de
funcionament de les entitats i els mecanismes de supervisió, control, intervenció
tècnica i, eventualment, correcció de la seva actuació.
Amb el Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
provisional regulador de les entitats ambientals de control, es va dotar les entitats
col·laboradores de l’Administració en les matèries objecte de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, d’Intervenció integral de l’Administració ambiental, d’una regulació de
caràcter provisional fins que s’aprovés una llei del Parlament de Catalunya que
fixés el seu sistema d’acreditació, tal com determinava la disposició final cinquena
de la Llei 3/1998. D’acord amb això, la present Llei regula el règim jurídic de les
esmentades entitats amb la voluntat d’ampliar el seu àmbit incorporant en un
mateix text normatiu tot el conjunt d’actuacions tant en matèria de medi ambient
com en matèria d’habitatge que són susceptibles de poder ser encomanades a
entitats col·laboradores. Aquesta llei constitueix un primer pas en el determini de
regular amb caràcter global el conjunt de les entitats col·laboradores de
l’Administració de la Generalitat, pel que fa a aquelles actuacions que duen a
terme els seus diferents departaments i ens, que siguin idònies per ser
encomanades a les esmentades entitats.
La necessitat de regular el règim jurídic de les entitats col·laboradores en matèria
de medi ambient, requerida per diferents resolucions del Parlament de Catalunya,
així com l’obligació d’afrontar de forma immediata els nous requeriments derivats
de les normatives europees d’acreditació en matèria d’emissions de gasos defecte
hivernacle, normativa de sorolls i verificadors del sistema de gestió ambiental
(Reglament EMAS), justifica l’aprovació de la present Llei, sense perjudici que
aquesta regulació es pugui complementar en el futur amb una llei que reguli, de
forma global, el sistema d’acreditació del conjunt de les entitats col·laboradores de
l’Administració de la Generalitat.

D’altra banda, d’acord amb els articles 137 i 144 de la Llei orgànica 6/2006, de 19
de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a la
Generalitat de Catalunya, respectivament, la competència exclusiva en matèria
d’habitatge i la competència compartida en matèria de medi ambient així com la
competència per a l’establiment de normes addicionals de protecció en matèria
de: residus; contaminació del sòl i subsòl; abocaments al medi; ambient
atmosfèric; emissió de gasos amb efecte d’hivernacle; recursos naturals;
biodiversitat; espais naturals; així com la promoció i les qualificacions i relatives a
productes, activitats, instal·lacions etc. respectuosos amb el medi.
Atenent al exposat, aquesta Llei materialitza el desenvolupament estatutari de
l’exercici de les competències que de forma exclusiva en matèria d’habitatge i
compartida en matèria de medi ambient, regula l’article 137 i 144 respectivament
de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol i estableix el sistema que ha de regir
l’acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en
matèria de medi ambient i habitatge.
Així, el seu Capítol I fixa les disposicions generals que regeixen el sistema
d’acreditació.
El Capítol II regula el Comitè d’Acreditació.
El Capítol III regula els requisits de les entitats col·laboradores de l’Administració
acreditades en matèria de medi ambient i habitatge.
El Capítol IV regula el procediment d’acreditació i el règim de funcionament de les
entitats acreditades així com els elements bàsics de les taxes que merita el
procés d’acreditació.
El Capítol V estableix el règim específic per a l’acreditació de les entitats
col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient.
Es duu a terme una regulació detallada de les entitats ambientals de control
instaurades per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental i que, en compliment del que s’estableix en la seva
Disposició Addicional 5a., es van regular provisionalment mitjançant el Decret
170/1999, de 28 de juny.
El Capítol VI estableix el règim específic per a l’acreditació de les entitats
col·laboradores de l’Administració en matèria d’habitatge.
El Capítol VII regula el règim sancionador amb la tipificació de les infraccions, les
sancions aplicables i els òrgans competents per a imposar-les.
En les seves disposicions addicionals s’estableixen les taxes per a la prestació
dels serveis d’acreditació que han de finançar els costos de funcionament de
l’Oficina d’Acreditació i també s’estableix el mandat al Govern que procuri el
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reconeixement d’aquesta entitat en l’àmbit internacional, de la Unió Europea i
estatal.
En les disposicions transitòries es regula el manteniment temporal de l’acreditació
de les entitats col·laboradores existents per tal de garantir la prestació dels serveis
fins que siguin operatives les noves entitats acreditades segons el procediment
d’aquesta nova Llei.
La Llei es completa amb 4 annexos que recullen:
- Annex 1. Els requisits generals, personals i materials que han de complir les
entitats col·laboradores, en matèria de medi ambient i habitatge.
- Annex 2. Els reglaments i normes de referència que regeixen per a l’acreditació
dels diferents tipus d’entitats col·laboradores.
- Annex 3. Les normes de referència que regeixen per a l’acreditació de les
entitats col·laboradores específiques de la Generalitat en matèria de medi ambient
i habitatge.
- Annex 4. Normes aplicables als organismes d’acreditació.
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
Article 1
Objecte
Aquesta Llei té per objecte establir el règim jurídic de les entitats col·laboradores
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient i
habitatge, regular el seu procediment d’acreditació i seguiment i habilitar a
aquestes entitats per dur a terme actuacions en determinats sectors materials que
la normativa vigent ha reservat a l’Administració.
Article 2
Finalitats
El sistema d’acreditació regulat en aquesta Llei té per finalitats:
a) Permetre que s’acreditin totes les entitats que compleixen els requisits de
capacitat, independència i imparcialitat i d’altres, que regula aquesta Llei.
b) Disposar d’un nombre suficient d’entitats per a portar a terme les funcions que
la normativa encomana a entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de
medi ambient i habitatge.
c) Garantir que en l'aplicació del sistema d’acreditació es compleixen els
requeriments generals que resulten d’aquesta Llei i dels reglaments i normes que
figuren en els seus annexos i els específics que resultin de la normativa que
encomana a entitats col·laboradores l’exercici de determinades funcions.
d) Habilitar les entitats per dur a terme actuacions en determinats sectors
materials que la normativa vigent ha reservat a l’Administració.
Article 3
Definicions
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Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Acreditació: resolució per la qual es declara l’aptitud i la capacitat d’una entitat
col·laboradora de l'Administració per a portar a terme una determinada funció
pública.
b) Entitat col·laboradora de l'Administració acreditada: establiment tècnic
especialitzat que ha estat degudament acreditat d'acord amb el procediment que
regula aquesta Llei per a dur a terme les actuacions i les funcions que la
normativa aplicable per l’Administració de la Generalitat encomana a entitats
col·laboradores acreditades segons el sistema establert en aquesta Llei.
c) Plantilla de personal d'una entitat col·laboradora de l'Administració: relació de
persones adscrites a un lloc de treball de l'entitat mitjançant un contracte laboral
de caràcter indefinit, o com a mínim, d’una durada no inferior al període de
vigència de l’acreditació.
d) Tècnic/a capacitat/da: tècnic/ca adscrit/ta a una entitat col·laboradora que
prèvia avaluació dels seus coneixements i experiència ha obtingut el
reconeixement de la seva aptitud per a l’exercici de determinades actuacions i/o
funcions. El/La tècnic/ca capacitat/da és el/la responsable de les actes, informes,
certificacions i dictàmens de les actuacions practicades.
e) Sector d’actuació: àmbit concret o vector dins d’una matèria, regulat per
normativa específica que externalitza funcions pròpies de l’Administració.
f) Camp d’actuació: àmbit específic d’actuació dins d’un tipus d’entitat que respon
a exigències de personal i/o mitjans i equipaments diferenciats.
g) Falsedat: realitzar afirmacions i/o aportar dades que demostrablement no són
certes, o presentar documents com per exemple, plànols, certificats, etc. que no
responen a la realitat, així com ocultar intencionadament dades.
h) Negligència: s’entén com a actuació negligent realitzar afirmacions o emetre
actes, informes, certificacions i/o dictàmens sense rigor, o sense la prèvia
verificació, que puguin donar lloc a una interpretació confusa i/o errònia per part
de l’Administració, així com realitzar mesures i/o analítiques amb una metodologia
no correcta sense justificació i/o utilitzar equips i/o mitjans no adequats.
i) Inexactitud: presentar documentació insuficient, o que no s’ajusti al que
requereix la normativa d’aplicació, com per exemple, la manca de plànols,
d’analítiques, etc. o la manca de comprovacions requerides per l’Administració
sense justificació.
Article 4
Drets i obligacions de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de
medi ambient i habitatge
4.1 Són drets de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi
ambient i habitatge:
a) Dur a terme les actuacions per a les quals han obtingut l’acreditació.
b) Utilitzar la marca i la condició d'acreditat segons els procediments d’acreditació
vigents.
c) Ésser inscrites en el Registre d'entitats col·laboradores de l'Administració de la
Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge.
4.2 Són obligacions de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria
de medi ambient i habitatge:
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a) Informar immediatament a l’òrgan competent en matèria d’acreditació de
qualsevol canvi o modificació que es produeixi respecte als requisits i condicions
avaluats en el procés d’acreditació de l’entitat.
b) Dur a terme totes les actuacions, per a les quals tenen acreditació, que els
siguin encarregades formalment i expedir les actes, els informes i les
certificacions que se’n derivin amb el contingut, el format i el suport determinats
per l’Administració competent i en els terminis legalment establerts. En el cas que
no hi hagi fixat un termini regirà el de 3 mesos a comptar de la data de l’encàrrec.
c) Mantenir els expedients, la documentació, les actes i les certificacions durant
un període mínim de 10 anys.
d) Mantenir la confidencialitat sobre la informació obtinguda en llurs actuacions
com a entitats col·laboradores de l'Administració.
e) No incórrer en incompatibilitat en l’exercici de llurs funcions públiques i
privades, d’acord amb el que disposa aquesta Llei i/o en la normativa que
encomana les funcions.
f) Comunicar a l’òrgan competent en matèria d’acreditació les actuacions que
realitzaran com a entitat acreditada per tal que l’Administració hi pugui assistir, si
s’escau.
g) Sotmetre’s en qualsevol moment a la intervenció i/o auditoria de l’òrgan
competent en matèria d’acreditació amb col·laboració amb l’òrgan competent en la
matèria objecte d’actuació.
h) Lliurar a l’òrgan competent en matèria d’acreditació tots els expedients,
documentació, actes i certificacions de què disposi en cas de cessament definitiu
de la seva activitat com a entitat acreditada.
i) Participar en els exercicis d'intercomparació que fixi l’òrgan competent en
matèria d’acreditació.
j) Disposar d’una pòlissa d’assegurança o altre sistema de garantia suficient que
cobreixi les responsabilitats derivades de llur actuació i les derivades d’una
possible suspensió i/o retirada de l’acreditació, d’acord amb la normativa
aplicable.
k) Difondre la informació ambiental d’acord amb el que preveu la Llei 27/2006, de
18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de la
participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, que
incorpora les Directives 2003/4/CE i 2003/35/CE.
l) Qualsevol altra obligació que s’imposi en la normativa que els hi sigui
d’aplicació.
Article 5
Classificació de les entitats i sectors d’actuació
5.1 Les entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en matèria de
medi ambient i habitatge regulades en aquesta Llei es classifiquen atenent als
sectors materials de l’acció pública en:
a) Entitats col·laboradores en matèria de medi ambient
b) Entitats col·laboradores en matèria d’habitatge
5.2 Els sectors d’actuació de les entitats col·laboradores en matèria de medi
ambient són:
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a) Les actuacions derivades de l’aplicació de la Llei 3/1998, de la intervenció
integral de l’Administració ambiental.
b) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa per a la protecció del
medi nocturn.
c) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa de protecció contra la
contaminació acústica.
d) Les actuacions de verificació derivades de l’aplicació de la normativa
d’etiquetatge ecològic de productes i serveis.
e) Les actuacions de verificació de sistemes de gestió ambiental.
f) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora de l’aire
ambient.
g) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora del medi
hídric.
h) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora dels residus.
i) Les actuacions derivades de la normativa reguladora de la contaminació del sòl.
j) Les actuacions derivades de la normativa per a la protecció i gestió del medi
natural.
5.3 Els sectors d’actuació de les entitats col·laboradores en matèria d’habitatge
són les actuacions derivades de la normativa que, en general, regula l’habitatge.
Article 6
Tipus d’entitats
6.1 Les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i
habitatge, atenent les activitats que poden dur a terme es classifiquen en:
a) Entitats de control: entitats amb capacitat per a la realització d’una sèrie
programada d’actuacions de comprovació in situ que tenen per finalitat posar de
manifest o comprovar el grau de compliment de la legislació vigent en activitats,
establiments o en el medi. L’actuació de comprovació pot comportar
mesuraments, mostreigs i anàlisi.
A aquestes entitats els hi serà d’aplicació la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, i
17025, si s’escau.
b) Entitats de verificació: entitats amb capacitat per a la comprovació mitjançant
l’examen i/o l’estudi de proves objectives i/o dades, del compliment dels requisits
normativament especificats. Les activitats de verificació exclouen el mostreig i els
assaigs analítics com també la realització de mesures in situ.
A aquestes entitats els hi serà d’aplicació el Reglament 761/2001/CE i/o la norma
UNE-EN ISO/IEC 17020.
c) Entitats de certificació: entitats amb capacitat per donar fe per escrit, per
mitjans electrònics o de forma equivalent de la conformitat d’un producte, procés o
servei degudament identificat respecte dels requisits normativament establerts.
A aquestes entitats els hi serà d’aplicació la norma UNE-EN 45012 o UNE-EN
45011.
d) Entitats d’avaluació: entitats amb capacitat per a l’emissió de dictàmens i/o
informes sobre la conformitat d’un projecte tècnic en relació a una determinada
normativa i/o criteris tècnics fixats per l’Administració.
A aquestes entitats els hi serà d’aplicació la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.
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e) Entitats de control analític: entitats amb capacitat per portar a terme assaigs
analítics i que en determinats sectors poden ser acreditats per al mostreig.
A aquestes entitats els hi serà d’aplicació la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, i /o
aquella normativa i requisits que estableixi l’administració competent en la
matèria.
f) Entitats de calibratge: entitats amb capacitat per establir una correspondència
entre unes magnituds obtingudes mitjançant aparells de mesura i unes magnituds
patró, en aparells de mesura en continu en instal·lacions.
A aquestes entitats els hi serà d’aplicació la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.
6.2 La normativa que externalitza determinades funcions públiques pot definir
altres tipus d’entitats singulars.
Article 7
Registre
7.1 Es crea el Registre de les entitats col·laboradores de l’Administració en
matèria de medi ambient i habitatge, adscrit a la Direcció General de Qualitat
Ambiental.
7.2 El registre d'entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de medi
ambient i habitatge té caràcter públic.
7.3 Consten en el registre les dades identificatives de l'entitat col·laboradora,
l'abast de l'acreditació, i altres determinacions que es fixin per reglament.
7.4 Totes les dades relatives a persones inscrites en aquest Registre es recollen,
compilen, analitzen i presenten desagregades per sexes, de conformitat amb allò
que estableix l’Acord del Govern de 14 de març de 2006.
CAPÍTOL II
COMITÉ D’ACREDITACIÓ I COMISSIONS TÈCNIQUES
Article 8
Comitè d’acreditació i comissions tècniques
8.1 Es crea el Comitè d’acreditació com a òrgan col·legiat encarregat de garantir
la representació de totes les parts implicades en el procés d’acreditació.
8.2 El Comitè d’acreditació depèn del departament amb competències en matèria
de medi ambient i habitatge i és assistit tècnicament per les comissions tècniques
que seran les encarregades d’elaborar els criteris tècnics que han de complir les
entitats col·laboradores de l’Administració regulades en aquesta Llei.
8.3 El nombre i la composició de les comissions tècniques esta en funció de les
matèries o camps d’actuació, i cada una d’elles comptarà amb la participació de
les parts implicades. La seva composició i funcionament es determina
reglamentàriament.
Article 9
Composició i atribucions del Comitè d’acreditació
9.1 Formen el Comitè d’acreditació:
a) El president o presidenta que és el/la la titular de l’òrgan amb competència en
matèria d’acreditació del Departament amb competències en matèria de medi
ambient i habitatge.
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b) Un/una vocal representants per cada un dels departaments amb competències
en matèria de prevenció d’incendis, i indústria, respectivament.
c) Un vocal en representació del Ministerio de Medio Ambiente, Tres vocals en
representació de les entitats de dret públic, la competència de les quals abasta les
actuacions encomanades a les entitats col·laboradores regulades en la present
Llei, quatre vocals en representació dels ens locals de Catalunya i dos vocals en
representació de les entitats col·laboradores acreditades en funció del tipus
d’entitat a emetre proposta que es determini reglamentàriament.
d) El/La responsable de l’Oficina d’Acreditació.
f) El/La secretari o secretària amb veu però sense vot.
9.2 Amb l’objectiu de perseguir la paritat de gènere, el Comitè d’Acreditació
assoleix una participació mínima del 50% de dones.
9.3 Les atribucions del Comitè d’acreditació són:
Emetre les propostes de resolució d'atorgament, denegació, modificació,
renovació, suspensió o retirada de l'acreditació.
CAPÍTOL III
REQUISITS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ADMINISTRACIÓ
EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
Article 10
Requisits
Poden optar a l’acreditació com a entitat col·laboradora de l’Administració en
matèria de medi ambient i habitatge les entitats públiques o privades que
compleixen els requisits administratius,
d’independència i imparcialitat,
d’incompatibilitat, d’organització, d’actuació, de responsabilitat social en matèria
d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, de qualitat, de personal i de
mitjans i equipaments fixats en l’Annex 1, d’aquesta Llei, i els específics per a
cada tipus d’entitat segons les normes de referència contingudes a l’annex 2.
Article 11
Manteniment dels requisits
Els requisits justificatius de l’acreditació de l’entitat s’han de mantenir al llarg de tot
el període de vigència d’aquesta. La pèrdua d’algun dels requisits inhabilita
l’entitat per a dur a terme les actuacions i/o funcions per a les quals va estar
acreditada fins que es subsani la deficiència.
Article 12
Funcionament
12.1 Les actuacions de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria
de medi ambient i habitatge resten subjectes als requeriments previstos a la
present Llei i a la resta de normativa aplicable. Les entitats col·laboradores de
l’Administració són responsables de llurs actuacions.
12.2 El funcionament de les entitats col·laboradors de l'Administració en matèria
de medi ambient i habitatge és supervisat i, si s’escau, inspeccionat per l’òrgan
competent en matèria d’acreditació per tal de verificar el compliment dels requisits
i les condicions de l'acreditació.
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12.3 El funcionament de les entitats es basa en els principis de lliure concurrència.
Resta prohibida qualsevol pràctica que els restringeixi.
Article 13
Reclamacions
13.1 Les entitats col·laboradores de l’Administració disposen de procediments
documentats per al tractament de les reclamacions rebudes per part dels seus
clients, o altres parts afectades per les seves actuacions.
13.2 Les entitats col·laboradores de l’Administració disposen i mantenen un arxiu
de totes les reclamacions i actuacions dutes a terme al respecte, a disposició del
Departament amb competències en matèria de medi ambient i habitatge.
13.3 En el cas que la reclamació formulada per una empresa sobre una actuació
portada a terme per una entitat col·laboradora de l’Administració fos resolta
desfavorablement o no fos resolta en el termini d’un mes, l’empresa pot traslladar
la reclamació a la l’administració competent en matèria de medi ambient i
habitatge en el termini màxim d’un mes.
13.4 L’administració competent en matèria de medi ambient i habitatge, amb
l’audiència prèvia a l’interessat, a l’entitat col·laboradora de l’Administració i, si
s’escau, a l’Administració competent en el sector d’actuació en què està
acreditada l’entitat i respecte del qual s’ha formulat la reclamació, resol i notifica
en el termini de tres mesos sobre la reclamació formulada, de conformitat amb
l’apartat anterior. La manca de resolució en el termini establert comporta la
desestimació de la reclamació.
CAPÍTOL IV
PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ
Article 14
Fases del procediment d’acreditació
El procediment d’acreditació es divideix en dues fases:
a) Sol·licitud d’acreditació
b) Avaluació de l’entitat i capacitació de personal
Article 15
Sol·licitud
Les entitats interessades han de presentar al departament amb competències en
matèria de medi ambient i habitatge o a qualsevol dels Registres a què es refereix
la legislació de procediment administratiu comú, la sol·licitud d'acreditació en la
qual han d'especificar la matèria, el sector, el tipus d'entitat, els camps d’actuació,
les funcions i àmbit territorial, segons s’escaigui, per a les quals demanen d’ésser
acreditades.
Aquesta sol·licitud d’acreditació s’acompanya pels documents següents:
a) Dades de l’entitat que comprenguin:
- Nom i domicili social.
- CIF.
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- Nom i DNI del/de la representant legal.
- Escriptura de constitució i estatuts o la norma per a la qual es crea l’entitat.
- Adreça de les oficines.
- L’organigrama de l'entitat on s'indiquin les relacions amb altres organitzacions, si
s'escau.
- La documentació acreditativa, si s’escau, dels acords que hagi subscrit amb
empreses especialitzades o altres entitats.
- La memòria d’activitats de l’empresa.
- La documentació que acrediti que disposa de les autoritzacions, les llicències, la
inscripció en registres i els altres requisits exigibles per a l’exercici de l’activitat.
b) Justificació del compliment dels requisits següents:
- Independència i imparcialitat
- D’organització
c) Justificació del compliment dels requisits de qualitat:
- Còpia del manual de qualitat i procediments.
d) Requisits de personal que comprengui:
- Còpia dels contractes de la plantilla de personal.
- Relació de personal que ha de ser objecte de capacitació per a cada camp
d’actuació indicant la seva titulació acadèmica, formació i experiència.
e) Requisits de mitjans i equipaments:
La relació de les instal·lacions, els equips i els elements materials de què disposa
l’entitat per a portar a terme les seves actuacions, acreditant-ne la propietat o la
plena disposició si són contractats a terceres persones.
f) Comprovant d’haver satisfet la corresponent taxa que es merita per a la
prestació del servei d’acreditació.
g) Qualsevol altre document que sigui legalment exigible.
Article 16
Avaluació de l'entitat i capacitació de personal
16.1 Per tal de procedir sobre l’avaluació de l’entitat, l’òrgan competent en matèria
d’acreditació ha de:
a) Comprovar la suficiència de la documentació presentada i la seva adequació a
l’acreditació sol·licitada.
b) Realitzar les auditories d’entitat que correspongui per tal de comprovar el
compliment de tots els requisits exigibles.
16.2 Per tal de procedir a la capacitació de personal, l’òrgan competent en matèria
d’acreditació amb col·laboració amb l’òrgan competent en la matèria objecte
d’acreditació ha de:
a) Avaluar la suficiència i idoneïtat de la titulació, formació i experiència exigible al
personal a capacitar en funció de les actuacions i/o funcions que han de realitzar.
b) Realitzar les auditories tècniques necessàries per a la comprovació pràctica
dels seus coneixements.
16.3 Per tal de procedir a l’avaluació de les tècniques analítiques en cas d’entitats
de control analític l’òrgan competent en matèria d’acreditació ha de realitzar les
auditories tècniques necessàries.
Article 17
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Reconeixement d’acreditacions efectuades per altres òrgans competents de
l’Estat espanyol o altres organismes oficials d’acreditació d’algun dels estats
membres de la Unió Europea, per entitats de certificació, verificació o control
analític
17.1 Una entitat acreditada per un altre òrgan competent d’una altra comunitat
autònoma o per un organisme oficial d’acreditació de la UE pot realitzar les
tasques de certificació, verificació o control analític regulades en aquesta Llei a
Catalunya prèvia comunicació de la seva actuació a l’òrgan competent en matèria
d’acreditació, aportant la documentació que evidenciï que la seva acreditació és
vigent i que l’abast és coincident i que acrediti el coneixement de la normativa de
caràcter mediambiental vigent a Catalunya.
17.2 Aquestes entitats resten obligades a complir les obligacions de la b) a la k),
de l’article 4.2 d’aquesta Llei.
17.3 L’òrgan competent en matèria d’acreditació regulat en aquesta Llei efectua la
supervisió i seguiment de les seves actuacions quan actuïn a Catalunya. A aquest
efecte porta a terme auditories d’intervenció tècnica derivades de reclamacions,
d’ofici per deficiències detectades per l’Administració i per supervisió en proporció
al nombre d’actuacions realitzades.
Si del resultat d’una auditoria/intervenció tècnica es detecta que una actuació s’ha
fet de forma incorrecta o no s’ajusta a la realitat i/o ha incorregut en alguna de les
infraccions regulades en l’article 38 d’aquesta Llei, l’òrgan competent en matèria
d’acreditació ha d’informar d’aquest fer a l’òrgan i/o organisme que hagi acreditat
l’entitat infractora, sens perjudici que li sigui d’aplicació el règim sancionador
establert en aquesta Llei.
17.4 Aquestes entitats podran sol·licitar la seva inscripció en el registre d’entitats
col·laboradores de l’Administració del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Article 18
Proposta de Resolució
18.1 A la vista de l’avaluació de l'entitat peticionària i de la capacitació del seu
personal a què es refereix l’article 16, el Comitè d'acreditació formula la proposta
d'atorgament, modificació o denegació de l'acreditació, i fa constar, en aquest cas,
les raons tècniques i de qualsevol altra naturalesa que han motivat la proposta
desfavorable.
18.2 La proposta de resolució es sotmet al tràmit d’audiència al peticionari durant
el termini de vint dies.
Article 19
Resolució i inscripció en el Registre
19.1 Un cop avaluades les al·legacions formulades l’expedient d’acreditació
conclou mitjançant resolució de l’òrgan competent en matèria d’acreditació.
19.2 En la resolució d’acreditació concreta:
a) La matèria, el sector, el tipus d’entitat i els camps d’actuació i/o funcions per als
quals l’entitat queda acreditada, així com la/les normes i/o normativa per a la qual
s’ha acreditat.
b) La relació de tècnics/ques capacitats/des per a cada una de les actuacions i/o
funcions.
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c) Les condicions específiques, que s’imposin a l’entitat.
19.3 L’acreditació s’atorga sens perjudici de qualsevol altra autorització o llicència
exigible en cada cas per la legislació vigent.
19.4 La resolució es dicta i notifica en el termini de vuit mesos a comptar de la
presentació de la sol·licitud d’acreditació, sens perjudici de la interrupció en els
supòsits previstos en la legislació aplicable. Passat el termini establert sense que
s’hagi dictat i notificat la resolució s’entén que la sol·licitud és denegada.
19.5 La part dispositiva de la resolució d’acreditació s’ha de publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
19.6 L'entitat acreditada s'inscriu d’ofici en el Registre d'entitats col·laboradores de
l'Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge.
Article 20
Efectes de l’acreditació
20.1 L’acreditació comporta el reconeixement de l'aptitud i la capacitat de l’entitat
per dur a terme les actuacions i/o funcions per a les quals ha estat expressament
acreditada.
20.2 Les entitats acreditades han de fer constar aquesta condició en les actes, els
informes i les certificacions que emetin.
Article 21
Vigència i seguiment de l’acreditació
21.1 L’acreditació s’atorga per un període de cinc anys i és prorrogable pel mateix
termini, amb auditoria de renovació.
El procediment de renovació s’ha d’establir per Reglament.
21.2 Les entitats acreditades s’han de sotmetre periòdicament a auditories de
seguiment, així com a auditories d’intervenció tècnica que són proporcionals al
nombre d’actuacions realitzades.
També es duen a terme auditories d’intervenció en cas de denúncies
fonamentades.
La periodicitat de les auditories de seguiment, així com el nombre d’auditories
d’intervenció tècnica s’ha d’establir per Reglament.
Article 22
Suspensió de l’acreditació
La suspensió de l’acreditació d’una entitat col·laboradora de l’Administració en
matèria de medi ambient i habitatge per un o més tipus d’entitat, sectors i/o camps
d’actuació es produeix a petició de la pròpia entitat mitjançant resolució de l’òrgan
competent en matèria d’acreditació a proposta del Comitè d’Acreditació.
Una entitat acreditada pot demanar la suspensió provisional de la seva acreditació
per un termini màxim d’un any prorrogable a petició de l’entitat per sis mesos per
a un o més sectors d’actuació quan ho aconsellin la successió de fets o
circumstàncies previstes o imprevistes que pugin ser causa de modificació de les
condicions i/o requisits que van justificar la seva acreditació i/o que puguin
suposar un incompliment dels requisits establerts en aquesta Llei.
La suspensió de l’acreditació s’aixeca a petició de l’entitat i prèvia comprovació de
que han desaparegut les causes que la van motivar.

12

Transcorregut el termini màxim de suspensió sense que l’entitat hagi subsanat les
causes que la van motivar s’inicia el procediment de retirada de l’acreditació.
Article 23
Retirada de l’acreditació
23.1 La retirada parcial o total de l’acreditació d’una entitat col·laboradora de
l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge es produeix per les causes
següents:
a) A petició de la mateixa entitat
b) Per haver transcorregut el termini màxim de suspensió a petició de la mateixa
entitat regulat en l’article anterior, sense que l’entitat hagi subsanat les causes que
van motivar la suspensió.
c) Per incompliments reiterats de les obligacions regulades en aquesta Llei.
d) Per la comissió de faltes greus de forma reiterada.
e) Per la comissió de faltes molt greus regulades en el capítol VII d’aquesta Llei.
23.2 La retirada de l’acreditació d’una entitat col·laboradora de l’Administració en
matèria de medi ambient i habitatge per un o més tipus d’entitat, sectors i/o camps
d’actuació, s’acorda per resolució de l’òrgan competent en matèria d’acreditació a
proposta del Comitè d’Acreditació amb audiència prèvia de l’interessat per un
termini de 10 dies.
23.3 La resolució de la retirada de l’acreditació es dicta i notifica en el termini de 6
mesos. La manca de resolució en el termini indicat comporta la caducitat de
l’expedient.
Article 24
Pèrdua de la condició de tècnic/ca capacitat/da
24.1 La pèrdua de la condició de tècnic/ca capacitat/da es pot produir pels
següents supòsits:
a) Per falsedat en les dades subministrades i/o en les actes, i/o certificacions, i/o
dictàmens i/o informes tècnics emesos.
b) Per negligència en les seves actuacions i/o funcions.
c) Per no mantenir la confidencialitat sobre la informació obtinguda en les seves
actuacions.
d) Per emetre actes i/o certificacions i/o dictàmens i/o informes que continguin
inexactituds que portin a interpretacions errònies per part de l’Administració.
24.2 En els anteriors supòsits b), c) i d), a més de la pèrdua de la capacitació
comporta la impossibilitat de tornar-la a sol·licitar en un termini de 2 anys.
24.3 Correspon a l’òrgan competent en matèria d’acreditació prèvia audiència de
l’interessat en el termini de 10 dies acordar la pèrdua de la condició de tècnic/ca
capacitat/da de l’entitat acreditada.
24.4 En el cas que l’actuació que pugui motivar la pèrdua de la condició de
tècnic/a capacitat/da fos en matèria de prevenció d’incendis, la pèrdua d’aquesta
condició s’acordarà a requeriment del departament competent en matèria de
prevenció d’incendis o l’òrgan competent de l’Ajuntament de Barcelona,
mitjançant el corresponent informe preceptiu.
Article 25
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Taxes
25.1 L’acreditació com a entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de
medi ambient i habitatge resta subjecta al pagament de les taxes que siguin
legalment establertes.
25.2 La base imposable i les quotes de les taxes es graduen atenent al cost total
del servei, als tipus d'entitat i, si s’escau, el/s sector/s i els camps d’actuació per a
les quals demana ésser acreditada.
CAPÍTOL V
ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ADMINISTRACIÓ EN
MATÈRIA DE MEDI AMBIENT
Article 26
Sectors d’actuació i tipus d’entitats
Els sectors d’actuació i tipus d’entitats col·laboradores de l’Administració en
matèria de medi ambient, són:
A) Les actuacions derivades de l’aplicació de la Llei 3/1998, de la intervenció
integral de l'Administració ambiental.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
a) Entitats de control.
b) Entitats de verificació.
c) Entitats de control analític.
B) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa per a la protecció del
medi nocturn.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
a) Entitats de control.
b) Entitats de certificació.
c) Entitats de control analític.
C) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa de protecció contra la
contaminació acústica.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
a) Les entitats de control.
b) Les entitats de control analític
D) Les actuacions de verificació derivades de l’aplicació de la normativa
d’etiquetatge ecològic de productes i serveis.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
Entitats de certificació.
E) Les actuacions de verificació de sistemes de gestió ambiental.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
Entitats de verificació.
F) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora de l’aire
ambient.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
a) Entitats de control.
b) Entitats de verificació.
c) Entitats de control analític.
d) Entitats de calibratge.
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G) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora del medi
hídric.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
a) Entitats de control.
b) Entitats de control analític.
H) Les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa reguladora dels
residus.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
Entitats de control analític.
I) Les actuacions derivades de la normativa reguladora de la contaminació del sòl.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
a) Entitats d’avaluació.
b) Entitats de control.
c) Entitats de control analític de sòls.
J) Les actuacions derivades de la normativa per a la protecció i gestió del medi
natural.
En aquest sector els tipus d’entitats col·laboradores són:
a) Entitats de control.
b) Entitats de verificació.
c) Entitats d’avaluació.
Article 27
Camps d’actuació i funcions de les entitats col·laboradores en el sector de la
intervenció integral de l'Administració ambiental.
27.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
a) Entitats ambientals de control d’activitats industrials
b) Entitats ambientals de control d’activitats mineres
c) Entitats ambientals de control d’activitats agrícoles i ramaderes
d) Entitats ambientals de control d’activitats energètiques
e) Entitats ambientals de control d’activitats comercials i serveis
f) Entitats ambientals de control d’activitats recreatives, espectacle i oci
g) Entitats ambientals de control d’activitats de gestió de residus
h) Entitats ambientals de control d’activitats de radiocomunicació
i) Entitats ambientals de control d’activitats d’il·luminació artificial
27.2 En els camps d’actuació de les lletres a) a la h) de l’apartat anterior les
matèries de control són medi ambient i prevenció d’incendis.
27.3 Les funcions d’aquestes entitats ambientals de control són:
Control inicial i control periòdic de les activitats dels Annexos I i II i la certificació
tècnica i periòdica de les activitats de l’Annex III, de la Llei 3/1998.
27.4 Els camps i matèries d’actuació de les entitats de verificació són els mateixos
que els establerts al punt 26.1 i 26.2.
27.5 Les funcions d’aquestes entitats de verificació ambiental són:
a) Verificació de les avaluacions ambientals d’activitats
b) Verificació dels sistemes d’autocontrol d’activitats
27.6 Els camps d’actuació de les entitats de control analític són els establerts en
els articles 31.3, 32.2, 33 i 34.3, d’aquesta Llei.
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27.6 Els camps d’actuació i funcions de les entitats col·laboradores de
l’Administració en el sector de la intervenció integral de l’Administració ambiental
de control d’activitats industrials i energètiques s’entenen sens perjudici de les
funcions atribuïdes als operadors que actuïn en l’àmbit de la seguretat industrial i
que tinguin prevista una normativa d’aplicació específica, així com en l’àmbit de
les activitats mineres i allò que es disposi en la seva normativa específica.
Article 28
Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector de la normativa per
a la protecció del medi nocturn
28.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
Entitats de control d’instal·lacions d’il·luminació.
28.2 Els camps d’actuació de les entitats de control analític són:
Entitats d’anàlisi de magnituds fotomètriques.
28.3 Els camps d’actuació de les entitats de certificació són:
Entitats de certificació d’aparells d’il·luminació.
Article 29
Camp d’actuació de les entitats col·laboradores de control en el sector de la
normativa de protecció contra la contaminació acústica.
29.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
a) Entitats de control de nivells sonors i vibracions en activitats.
b) Entitats de control de nivells sonors i vibracions en infraestructures.
c) Entitats de control de la qualitat acústica.
29.2 Els camps d’actuació de les entitats de control analític és la mesura
d’aïllaments acústics.
Article 30
Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector de l’etiquetatge
ecològic de productes i serveis
Els camps d’actuació de les entitats de certificació són:
a) Entitats de certificació de productes que opten a l’Etiqueta Ecològica Europea.
b) Entitats de certificació de productes que opten al Distintiu de Garantia de
Qualitat Ambiental.
c) Entitats de certificació de serveis que opten a l’Etiqueta Ecològica Europea.
d) Entitats de certificació de serveis que opten al Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental.
Article 31
Camp d’actuació de les entitats col·laboradores de verificació en el sector de
verificació de sistemes de gestió ambiental.
El camp d’actuació és la verificació del sistema EMAS.
Aquestes entitats es poden acreditar per un o més dels grups CCAE-93
establerts.
Article 32
Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector de l’aire ambient
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32.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
a) Entitats de control de contaminants atmosfèrics, excepte olors.
b) Entitats de control d’olors.
32.2 Els camps d’actuació de les entitats de verificació són:
a) Entitats de verificació d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
b) Entitats de verificació de les declaracions dels COV.
32.3 Els camps d’actuació de les entitats de control analític són:
a) Entitats d’anàlisi de dioxines i furans en medis de captació.
b) Entitats d’anàlisi d’altres contaminants atmosfèrics en medis de captació.
32.4 Els camps d’actuació de les entitats de calibratge són:
Entitats de calibratge d’analitzadors en continu en emissió i qualitat de l’aire.
Article 33
Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector del medi hídric
33.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
a) Entitats de control del cicle de l’aigua en establiments industrials i sistemes de
sanejament.
b) Entitats de presa de mostres.
c) Entitats de control de cabals.
33.2 Els camps d’actuació de les entitats de control analític són:
a) Entitats d’anàlisi dels paràmetres que conformen el cànon de l’aigua.
b) Entitats d’anàlisi dels paràmetres físico-químics de les aigües.
c) Entitats d’anàlisi dels paràmetres biològics de les aigües.
d) Entitats d’anàlisi dels paràmetres hidromorfològics de les aigües.
Article 34
Camps d’actuació de les entitats col·laboradores de control analític en el sector
dels residus.
Els camps d’actuació són:
a) Entitats de presa de mostra i determinació de les característiques físicoquímiques dels residus, segons la normativa vigent.
b) Entitats de presa de mostra i anàlisi de dioxines i furans en residus.
Article 35
Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector de la normativa de la
contaminació dels sòls
35.1 Els camps d’actuació de les entitats d’avaluació són:
a) Entitats d’avaluació de la contaminació del sòl.
b) Entitats d’avaluació de l’anàlisi de risc per a la salut humana i els ecosistemes.
35.2 El camp d’actuació de les entitats de control és:
Entitats de control de la descontaminació de sòls.
35.3 Els camps d’actuació de les entitats de control analític de sòls són:
a) Entitats de control analític dels contaminants establerts a l’annex V, del Reial
Decret 9/2005, de 14 de gener.
b) Entitats de control analític dels contaminants establerts a l’annex VI, del Reial
Decret 9/2005, de 14 de gener.
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Article 36
Camps d’actuació de les entitats col·laboradores en el sector de la protecció i
gestió del medi natural.
36.1 Els camps d’actuació de les entitats de control són:
a) Entitats de control del substrat geològic, els sòls, les zones humides i els espais
protegits.
b) Entitats de control d’espècies de flora, hàbitats i gestió forestal.
c) Entitats de control d’espècies de fauna, la caça i la pesca.
36.2 Els camps d’actuació de les entitats de verificació són:
a) Entitats de verificació del substrat geològic, els sòls, les zones humides i els
espais protegits.
b) Entitats de verificació d’espècies de flora, hàbitats i gestió forestal.
c) Entitats de verificació d’espècies de fauna, la caça i la pesca.
36.3 Els camps d’actuació de les entitats d’avaluació són:
a) Entitats d’avaluació del substrat geològic, els sòls, les zones humides i els
espais protegits.
b) Entitats d’avaluació d’espècies de flora, hàbitats i gestió forestal.
c) Entitats d’avaluació d’espècies de fauna, la caça i la pesca.
CAPÍTOL VI
ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ADMINISTRACIÓ EN
MATÈRIA D’HABITATGE
Article 37
Sectors d’actuació i tipus d’entitats
Els sectors d’actuació de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria
d’habitatge són les actuacions derivades de la normativa que, en general, regula
l’edificació i la seva qualitat. Tot això sens perjudici de l’existència de qualsevol
normativa específica en l’àmbit d’acreditació dels Laboratoris d’Assaigs.
Amb la finalitat de verificar la qualitat de les edificacions i d’acord amb l’article 14
de la LOE es podran acreditar els diferents tipus d’entitats següents:
- Entitats per a verificar la qualitat del projecte.
- Entitats per a verificar la qualitat dels materials d’edificació.
- Entitats per a verificar la qualitat de l’execució de l’obra.
- Entitats per a verificar les instal·lacions dels edificis.
- Entitats per a verificar el compliment d’altres normatives relacionades amb
l’edificació.
CAPÍTOL VII

RÈGIM SANCIONADOR

Article 38
Tipificació de les infraccions
38.1 Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
38.2 Són infraccions molt greus:
a) Fer actuacions per les quals no es disposa d'acreditació.
b) Dur a terme actuacions havent modificat els requisits i condicions necessaris
per a obtenir l’acreditació.
c) Incórrer en pràctiques que restringeixin els principis de lliure concurrència.
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d) Fer actuacions mitjançant persones no capacitades o emprant aparells, mitjans,
i/o equips no adequats o metodologies incorrectes.
e) Emetre informes i/o certificacions i/o dictàmens que continguin falsedats en les
seves dades.
f) Fer actuacions que vulnerin els requisits d’imparcialitat i independència de
l’entitat col·laboradora de l’Administració.
38.3 Són infraccions greus:
a) No facilitar la informació requerida per part de l’òrgan competent en matèria
d’acreditació.
b) Modificar els requisits i condicions per als quals va obtenir l’acreditació sense
comunicar-ho immediatament a l’òrgan competent en matèria d’acreditació.
c) Obstaculitzar en totes les seves manifestacions l’activitat d’inspecció de l’òrgan
competent en matèria d’acreditació.
d) No adoptar les mesures preventives i de correcció de desviacions que hagin
estat imposades per l’òrgan competent en matèria d’acreditació.
e) No portar a terme una correcta formació, supervisió i control dels/de les
tècnics/ques de l’entitat que asseguri la qualitat, fiabilitat i veracitat de les tasques
desenvolupades i de les actes, certificacions, dictàmens i/o informes tècnics
elaborats per aquests/es.
f) Utilitzar incorrectament la condició d'acreditat.
g) No mantenir la confidencialitat sobre la informació obtinguda en les actuacions
com a entitat col·laboradora de l'Administració.
h) Negar-se injustificadament a participar en exercicis d’intercomparació.
i) Incomplir els requisits d’incompatibilitat.
j) No mantenir al dia els procediments i registres necessaris per a la justificació
documental dels requisits d’independència, imparcialitat i confidencialitat.
k) Emetre informes i/o certificacions i/o dictàmens sense rigor, o sense la prèvia
verificació, que puguin donar lloc a una interpretació confusa i/o errònia per part
de l’Administració.
38.4 Són infraccions lleus:
a) Fer actuacions fora dels terminis legalment establerts i/o incompliment de
terminis en el lliurament de documents.
b) Negar-se injustificadament a fer actuacions per a les quals tenen la
corresponent acreditació.
c) Emetre informes i/o certificacions i/o dictàmens amb inexactituds.
Article 39
Sancions aplicables
39.1 Sancions aplicables a l’entitat col·laboradora
a) Les infraccions molt greus són sancionades amb multa de 50.001 euros a
100.000 euros i poden comportar la retirada de l’acreditació i la impossibilitat de
tornar-la a sol·licitar en un termini de 2 anys.
b) Les infraccions greus són sancionades amb multa de 10.001 euros a 50.000
euros.
e) Les infraccions lleus són sancionades amb multa de 500 euros a 10.000 euros.
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39.2 La imposició de qualsevol de les sancions establertes per aquesta Llei no
exclou la responsabilitat civil o penal dels sancionats ni la indemnització que se’ls
pugui exigir per danys i perjudicis.
Article 40
Infraccions en matèria de prevenció d’incendis
En cas que es detectin infraccions en l’actuació de les entitats acreditades en
matèria de prevenció d’incendis, en el procés d’instrucció del procediment
sancionador s’haurà de demanar informe preceptiu i vinculant al departament
competent en matèria de prevenció d’incendis o a l’òrgan competent de
l’Ajuntament de Barcelona, segons s’escaigui.
Article 41
Òrgans competents
La competència per imposar les sancions establertes per aquesta Llei correspon:
a) A l’òrgan competent en matèria d’acreditació si la quantia de la multa no
excedeix de 50.000 euros.
b) Al/La conseller o consellera del departament amb competències en matèria de
medi ambient si la quantia de la multa excedeix de 50.000 euros i/o comporta la
retirada de l’acreditació de l’entitat.
Article 42
Criteris de graduació
42.1Els criteris per a graduar les sancions són:
a) El benefici derivat de l'activitat infractora.
b) El perjudici ocasionat a les empreses o a l'Administració.
c) La intencionalitat del causant.
d) El grau de participació per un altre títol que el de causant.
e) La capacitat econòmica de la persona infractora.
f) La reincidència d’infraccions.
42.2 Reincidència: als efectes d’aquesta Llei, es considera reincidència la
comissió de més d'una infracció de la mateixa naturalesa en el termini d’un any
declarada per resolució ferma.
Article 43
Equiparació al benefici
43.1 La sanció pecuniària pot arribar fins al total del benefici produït per l'activitat
infractora, sigui quin sigui el límit objectiu de la multa.
43.2 La imposició de sancions no eximeix l’infractor/a de l’obligació d’indemnitzar
pels danys i els perjudicis que ha causat.
Article 44
Persones responsables
44.1 Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta Llei tots els que
han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones
físiques o jurídiques.
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44.2 L’entitat acreditada respon solidàriament d’aquelles actuacions efectuades
pel seus/ves tècnics/ques en l’exercici de les seves funcions com a tècnic/a
capacitat/da.
Article 45
Mesures cautelars
En el decurs de la instrucció d’un procediment sancionador per una infracció de
caràcter molt greu o bé en el decurs de la instrucció d’un procediment
sancionador per una infracció greu en què concorri reincidència, es pot adoptar
per part del l’òrgan competent en matèria d’acreditació la mesura cautelar de
suspensió de l’acreditació de l’entitat.
Article 46
Afectació
Els ingressos derivats de la imposició de sancions resten afectats per al
finançament del cost dels serveis prestats per l’òrgan competent en matèria
d’acreditació amb càrrec a la partida pressupostària assignada en la matèria.
Disposicions addicionals
Primera
1. Mentre que no s’aprovi una llei que reguli globalment el sistema d’acreditació
de les entitats col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, es poden ampliar i
modificar, mitjançant disposició reglamentària, els camps d’actuació regulats en la
present Llei, als efectes que el conjunt de l’Administració de la Generalitat i la
resta d’administracions públiques de Catalunya, puguin disposar d’entitats
col·laboradores per a l’exercici d’aquelles funcions que duen a terme susceptibles
de ser-les encomanades. En aquest cas, els departaments o administracions
públiques afectades han de estar representades en el Comitè d’Acreditació i en
les comissions tècniques previstes en la present llei.
2. En el cas que, en el marc d’una llei que reguli globalment el sistema
d’acreditació de les entitats col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, es creï
un òrgan d’acreditació que gestioni el sistema d’acreditació d’aquestes entitats,
aquest òrgan assumirà les funcions d’acreditació regulades en la present Llei, en
els termes que s’estableixin.
Segona
Es modifica el capítol VI del títol XIV de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de
taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 7/2004,
de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives que resta redactat de la
manera següent:
“Capítol VI. Taxa pels serveis d’acreditació d’entitats col·laboradores de
l’Administració.
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Article 385. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis administratius següents:
a) Els relatius al procediment d’acreditació de les entitats col·laboradores de
l’Administració.
b) Els relatius al procediment de renovació de l’acreditació de les entitats
col·laboradores de l’Administració.
c) Els relatius a la modificació de l’acreditació de les entitats col·laboradores de
l’Administració.
d) Els relatius al procediment d’auditories extraordinàries d’entitats
col·laboradores de l’Administració (derivades de canvis documentals, aixecament
de suspensió d’acreditació, etc.).
e) Els relatius al reconeixement de l’acreditació d’entitats acreditades per altres
òrgans competents de l’Estat espanyol o per altres organismes oficials
d’acreditació d’algun des estats membres de la Unió Europea i la seva inscripció
en el Registre d’Entitats Col·laboradores de l’Administració, en matèria de medi
ambient i habitatge.
f) Els relatius al seguiment de les actuacions de les entitats col·laboradores de
l’Administració.
g) Els relatius al seguiment de les actuacions efectuades per entitats acreditades
per altres òrgans competents de l’Estat espanyol o per altres organismes oficials
d’acreditació d’algun dels estats membres de la Unió Europea i que no estiguin
inscrites en el Registre d’Entitats Col·laboradores de l’Administració, en matèria
de medi ambient i habitatge.
Article 386. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques per la
prestació dels serveis especificats per l’article 385.
Article 387. Pagament de la taxa
1 S’ha de pagar una quota base, quan es presenta la sol·licitud corresponent a la
primera fase de l’acreditació per algun dels fets imposables en l’article 385 i una
quota complementària, en el moment que s’hagi fet l’estudi de la documentació
presentada i emès l’informe previ corresponent a la segona fase de l’acreditació o
be a la realització de les corresponents auditories d’acreditació.
2 La quota en concepte de seguiment s’ha de liquidar un cop realitzada l’auditoria
d’intervenció tècnica.
Article 388. Quotes
Per la prestació dels serveis corresponents als fets imposables de l’article 385, les
quotes que es fixen són les següents:
1. Fet imposable de l’article 385 a): procediment d’acreditació de les entitats
col·laboradores de l’Administració.
1.1 Quota base
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- Per un tipus d’entitat i sector: 2200 € el primer i 1100 € per a cada tipus i sector
addicional i 300 € per a cada sector addicional dins d’un mateix tipus d’entitat que
comporti estudi documental complementari.
1.2 Quota complementària
- 1050 € per jornada presencial d’auditoria, tant per les auditories d’acreditació
com per les auditories periòdiques de seguiment, en concepte d’auditoria d’entitat
(aquest import inclou també la preparació prèvia de l’auditoria, l’emissió del
corresponent informe i el seguiment posterior).
1.3 Quota addicional
- En el tipus d’entitat de control analític 800 € per cada tècnica instrumental o grup
de tècniques analítiques bàsiques a auditar.
- Per a la resta de tipus d’entitats 800 € per cada auditoria de camp realitzada.
2. Fet imposable de l’article 385 b): procediment de renovació de l’acreditació de
les entitats col·laboradores de l’Administració.
Es meritarà la mateixa quota complementària i quota addicional que pel fet
imposable en l’article 385 a), segons s’escaigui.
La quota base serà del 50% del establert en el fet imposable 385.a)
3. Fet imposable de l’article 385 c): procediment de modificació de l’acreditació de
les entitats col·laboradores de l’Administració.
3.1 Per ampliació de sectors, tipus i/o camps d’actuació
3.1.1 Quota base
- Per ampliació de camps d’actuació dins d’un sector acreditat: 200€.
- Per ampliació de sectors dins d’un tipus d’entitat acreditada: 350 € per cada
sector.
- Per l’ampliació d’un tipus d’entitat i sector 1100 € i 300 € per cada sector
addicional dins d’un mateix tipus d’entitat que comporti estudi documental
complementari.
3.1.2 Quota complementaria
- 1050 € per jornada presencial d’auditoria, en concepte d’auditoria d’entitat
(aquest import inclou la preparació prèvia de l’auditoria, l’emissió del corresponent
informe i el seguiment posterior).
3.1.3 Quota addicional
La mateixa que s’estableix en el punt 1.3 de l’article 388.
3.2 Per ampliació del personal capacitat: 800 € per cada auditoria tècnica
realitzada. En cas que la capacitació es porti a terme sense auditoria de camp 200
€ per cada tècnic/a i capacitació.
3.3 Per a altres tipus de modificacions que no comportin auditoria: 200 €.
4. Fet imposable de l’article 385 d): procediment d’auditoria extraordinària
d’entitat: 1050 € per cada jornada presencial d’auditoria.
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5. Fet imposable de l’article 385 e): procediment de reconeixement de
l’acreditació d’entitats acreditades per altres òrgans competents de l’Estat
espanyol o per altres organismes oficials d’acreditació d’algun dels estats
membres de la Unió Europea i la seva inscripció en el Registre d’Entitats
Col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge quan
l’abast del reconeixement estigui inclòs en l’acreditació: 350 €.
6. Fet imposable de l’article 385 f): relatius al seguiment de les actuacions de les
entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge:
La quota per les auditories d’intervenció tècnica de les entitats col·laboradores de
l’Administració inscrites en el Registre d’Entitats Col·laboradores de
l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge és:
- 800 € per cada auditoria d’intervenció tècnica realitzada.
- 1050 € per cada auditoria d’intervenció tècnica realitzada derivada d’una
reclamació fonamentada.
7. Fet imposable de l’article 385 g): relatius al seguiment de les actuacions
realitzades per entitats acreditades per altres òrgans competents de l’Estat
espanyol o altres organismes oficials d’acreditació d’algun dels estats membres
de la Unió Europea i que no estiguin inscrites en el Registre d’Entitats
Col·laboradores de l’Administració, en matèria de medi ambient i habitatge:
- La quota i el nombre d’auditories d’intervenció tècnica d’aquestes entitats és la
mateixa que s’estableix en l’article 388.6).
8. En el cas que les auditories comportin despeses de desplaçament i/o
pernoctació aquestes aniran a càrrec de l’entitat peticionàtia.
Article 388 bis. Afectació
Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que
estableix l’article 3, de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya, els ingressos derivats de la taxa resten
afectats per al finançament del cost dels serveis prestats per l’òrgan competent en
matèria d’acreditació, amb càrrec a la partida pressupostària assignada en la
matèria.
Quarta
S’han d’impulsar les actuacions pertinents perquè els procediments que es regula
en aquesta Llei es puguin portar a terme per via telemàtica.
Cinquena
El Govern vetlla pel reconeixement del departament competent en matèria
d’acreditació creada en aquesta Llei com a òrgan d’acreditació competent en
l’àmbit internacional de la Unió Europea i estatal.
Sisena
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L’acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi
ambient i habitatge és un requisit per a la contractació per la Generalitat de
Catalunya de serveis inclosos en l’àmbit de l’acreditació.
Disposicions transitòries
Primera
1. Les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i
habitatge acreditades a l'empara del Decret 170/1999, de 29 de juny, i del Decret
230/1993, de 3 de setembre i les seves normes de desplegament, mantenen
l’acreditació atorgada fins a l'extinció del període de vigència d’aquesta.
Aquelles entitats que no tinguin establert un període de vigència de la seva
acreditació, mantenen l’acreditació atorgada per un període màxim d’un any a
comptar des de la data d’entrada en vigor del reglament de desenvolupament
d’aquesta Llei.
2. La renovació de l’acreditació resta subjecta a les prescripcions d’aquesta Llei i
al que estableixi el seu desplegament reglamentari, no obstant això, mentre no
s’aprovi el Reglament de desenvolupament, la renovació de les acreditacions es
regirà per la normativa vigent en el moment del seu atorgament.
3. Els procediments d’acreditació iniciats prèviament a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, a l’ampara dels Decrets 170/1999, de 29 de juny o el Decret
230/1993, de 3 de setembre, es finalitzaran d’acord amb el que estableixen els
esmentats Decrets.
Segona
Mentre no s’aprovi el desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei, l’acreditació
dels verificador d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle es regirà
pel que estableix el Decret 397/2006, de 17 d’octubre.
Disposició derogatòria
Resten derogats:
- El Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre exercici de les funcions d’inspecció
i control en l’àmbit de la protecció del medi ambient.
- L’Ordre de 17 d’agost de 1993, sobre acreditació i registre de les entitats
col·laboradores del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
- El Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Reglament provisional
regulador de les entitats ambientals de control.
- L’Ordre de 19 de maig de 1995, per la qual es determinen les normes,
prescripcions i metodologies en relació amb els establiments tècnics auxiliars de
la Junta de Sanejament en matèria d’inspecció, vigilància i control i anàlisi de
qualitat de les aigües (excepte els articles 3, 11, 12, 13, 14, 15 i 16).
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- El Decret 267/2003, de 21 d’octubre, de modificació del Decret 170/1999, de 29
de juny, pel qual s’aprova el Reglament provisional regulador de les entitats
ambientals de control (excepte el punt 4 de l’article únic).
- L’Ordre d’1 de juny de 1995, d’acreditació de laboratoris per a la determinació de
característiques de residus (excepte punt 2.2 i 2.3 de l’article 1 i article 10).
- L’Ordre de 26 de setembre de 2000, per la qual es modifica l’Ordre d’1 de juny
de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les
característiques dels residus (excepte article 1).
Disposicions finals
Primera
Es faculta el Govern de la Generalitat per desplegar aquesta Llei.
Segona
Les referències a normes tècniques en aquesta Llei, s’entenen modificades
automàticament quan resultin substituïdes per altres normes tècniques.
Tercera
Aquesta Llei entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Annex 1
Requisits generals, personals i materials de les entitats col·laboradores de
l'Administració en matèria de medi ambient i habitatge.
Les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de medi ambient i
habitatge han de complir amb els requisits següents:
1.1 Requisits administratius.
a) Tenir personalitat jurídica pròpia.
b) Disposar de documentació que defineixi clarament l’estructura organitzativa, les
responsabilitats i la jerarquització.
c) Disposar d’una pòlissa d’assegurança o altre sistema de garantia suficient que
cobreixi les responsabilitats derivades de llur actuació i les derivades d’una
possible suspensió i/o retirada de l’acreditació, d’acord amb la normativa
aplicable.
1.2 Requisits d’independència i imparcialitat
Justificar documentalment el compliment dels requisits d’independència que
demostrin que actuen com a entitats de tercera part, és a dir, que no tenen cap
vinculació ni empresarial ni accionarial ni són empresa relacionada amb les
empreses, entitats i/o ítems sobre les que recauen les seves funcions com a
entitat col·laboradora i que el personal de l’entitat col·laboradora no ostenta
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càrrecs ni té situació de subordinació o de dependència amb aquests tipus
d’empreses.
Han d’assegurar la seva imparcialitat mitjançant la implantació de procediments
que assegurin un tracte igual a tots els afectats per les seves actuacions.
Les actuacions de verificació, control, certificació i avaluació no podran efectuarse sobre actuacions, documents i/o ítems en els quals hi hagi intervingut la
mateixa entitat, alguns dels seus tècnics o una empresa o entitat relacionada.
1.3 Requisits d’incompatibilitat
Resta expressament prohibit a les entitats col·laboradores, a tot el seu personal i
altres persones vinculades a la direcció de l’entitat, prestar serveis de consultoria,
enginyeria, direcció de projecte, construcció, instal·lació, gestió o manteniment en
empreses, ítems o similar objecte d’actuació com a entitat acreditada.
1.4 Requisits d’organització.
a) Tenir una estructura organitzativa capaç de mantenir l’aptitud per a portar a
terme de manera satisfactòria totes les funcions per les quals han estat
acreditades.
b) Disposar, almenys d’un director o directora tècnic qualificat i amb experiència
en els sectors, camps d'actuació o funcions per les quals cada entitat demani
ésser acreditada, i que formi part de la plantilla de personal de l’entitat.
c) Supervisar els objectius i resultats de llurs actuacions per mitjà de personal
qualificat de les mateixes entitats.
d) Disposar d’una relació de llocs de treball relacionats amb les funcions a portar a
terme que inclogui els requisits de formació, els coneixements tècnics i
l'experiència professional.
1.5 Requisits de responsabilitat social en matèria d’igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes
a) Les entitats col·laboradores assumeixen la realització d’accions internes de
responsabilitat social destinades a promoure condicions d’igualtat de tracte i
d’oportunitats entre les dones i els homes en l’àmbit de l’entitat, mitjançant
l’adopció de Plans d’Igualtats d’Oportunitats. Aquests Plans han d’incorporar
mesures efectives, com ara, garantir la comunicació i el llenguatge no sexista,
igualtat d’oportunitats en l’accés a l’organització, promoció de dones a càrrecs de
responsabilitat i de direcció, igualtat en matèria retributiva i condicions de treball.
b) Les entitats interessades a optar a l’acreditació han d’acompanyar a la
sol·licitud, la memòria del funcionament de l’entitat durant l’any anterior a la
sol·licitud on constin les activitats i/o accions positives realitzades o aquelles
previstes a desenvolupar en el futur, per tal de donar compliment a les obligacions
descrites en l’apartat anterior.
1.6 Requisits de qualitat.
a) Tenir definit i documentat la política, els objectius i llurs compromisos envers la
qualitat i assegurar-se que aquests són compresos, implantats i mantinguts per
tots els nivells de l’organització.
b) Disposar d'un manual de qualitat i de procediment de gestió degudament
documentats i implantats.
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c) Establir i mantenir al dia els programes i els procediments perquè s’efectuïn de
manera periòdica auditories del sistema de qualitat de l'entitat.
d) Disposar de procediments per tractar el retorn d’informació, que serveixin per
detectar anomalies en el sistema de qualitat.
1.6 Requisits de prevenció de riscos laborals
Disposar de la documentació conforme compleix amb la normativa de prevenció
de riscos laborals, si s’escau.
1.7 Requisits de personal.
a) Disposar d’una plantilla de personal amb la dotació suficient i adequada per a
l’exercici de les actuacions i/o funcions per a les quals ha estat acreditada.
b) Disposar d’una relació dels/de les tècnics/ques capacitats/des amb la seva
adscripció al respectiu camp d’actuació.
L’entitat pot contractar personal de suport tècnic especialitzat per a actuacions
determinades.
c) Disposar d’un sistema que avaluï la necessitat de formació del personal que
n’asseguri l’adequació permanent a les funcions que ha de portar a terme.
1.8 Requisits de mitjans i equipaments.
a) Disposar de mitjans i equipaments adequats i suficients i idonis que permetin
portar a terme totes les activitats per a les quals han estat acreditades.
b) Identificar degudament tots els mitjans i els equipaments, que han d’ésser
sotmesos a un programa de calibratge i manteniment establert amb caràcter previ.
c) Portar un registre amb informació suficient sobre la identificació, el calibratge i
els manteniment dels mitjans i els equipaments.
d) Les entitats que portin a terme determinacions analítiques han de documentar i
implantar un programa de control de qualitat analítica per tal d’assegurar la
fiabilitat dels resultats i dels seus procediments d’anàlisi.
Annex 2
Reglaments i normes de referència que regeixen per a l’acreditació dels diferents
tipus d’entitats col·laboradores
Reglament 761/2001/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 19 de març, pel
qual es permet que les organitzacions s'adhereixin, amb caràcter voluntari, a un
sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: requisits generals relatius a la competència dels
laboratoris d’assaig i calibratge.
Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: requisits generals relatius al funcionament
d’organismes que realitzen inspecció.
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Norma UNE-EN 45012: requisits generals per a entitats que realitzen l’avaluació i
certificació de sistemes de la qualitat.
Norma UNE-EN 45011: criteris generals relatius als organismes de qualificació
que realitzen la certificació de productes.
Annex 3
Normes de referència que regeixen per a l’acreditació de les entitats
col·laboradores específiques de la Generalitat en matèria de medi ambient i
habitatge
- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració
ambiental.
- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
- Decret 316/1994, de 2 de novembre, d’atorgament del Distintiu de garantia de
qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s’amplia l’àmbit del Distintiu de
garantia de qualitat ambiental als serveis.
- Llei 1/2005, d’1 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
- Decret 397/2006, de 17 d’octubre, d’aplicació del règim de comerç de dret
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i de regulació del sistema
d’acreditació de verificadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle.
- Reial Decret 1315/2005, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les bases dels
sistemes de seguiment i verificació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
en les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de maig,
per la qual es regula el règim del comerç de dret d’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle.
- Real Decret 5/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats
potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndard per a la declaració de
sòls contaminats.
- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de
seguretat contra incendis en els establiments industrials.
Annex 4
Normes aplicables als organismes d’acreditació
- Norma UNE-EN ISO/IEC 17011:2004: requisits generals per als organismes
d’acreditació que realitzen l’acreditació d’organismes d’avaluació de la
conformitat.
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- Altra normativa aplicable als organismes d’acreditació.

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
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