Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic

Núm. expedient:

EXP-193-M

Resolució relativa a la sol·licitud de modificació de l’abast d’habilitació presentada
per AIGÜES DE MANRESA, SA, com a laboratori d’assaig en l’àmbit sectorial del
control i la vigilància de les masses d’aigua i gestió dels abocaments [LA-AIG], per
al camp d’actuació “Determinació analítica de mostres d’aigües residuals
d’establiments dels diferents usuaris d’aigua (LAR)” i els paràmetres amoni,
clorurs, zinc i níquel.

Antecedents
1.

En data 9 de gener de 2018, es dicta la Resolució d’habilitació de l’entitat AIGÜES
DE MANRESA, SA, per al camp LAR (Determinació analítica de mostres d’aigües
residuals d’establiments dels diferents usuaris d’aigua) per als paràmetres matèries
en suspensió, sals solubles, DQO, matèries inhibidores, nitrogen Kjeldahl, fòsfor total
i pH.

2.

En data 9 de maig de 2019, la senyora Eva Corbella Ferràs amb DNI 38812120B, en
representació de l’entitat AIGÜES DE MANRESA, SA, presenta a l’Oficina
d’Acreditació la sol·licitud de modificació de l’abast de l’habilitació com a laboratori
d’assaig per a l’àmbit sectorial del control i vigilància de les masses d’aigua i gestió
dels abocaments [LA-AIG] per al camp d’actuació “Determinació analítica de mostres
d’aigües residuals d’establiments dels diferents usuaris d’aigua (LAR)”, per als
paràmetres següents: amoni, clorurs, zinc i níquel.

3.

La documentació presentada, amb número d’expedient EXP-193-M, és correcta i
suficient per acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’habilitació de
l’entitat previstos als articles 6 i 7 del Decret 60/2015, de 28 d’abril.

4.

En data 20 de maig de 2019, l’Oficina d’Acreditació emet l’informe d’avaluació
documental de la sol·licitud que conclou que l’entitat pot continuar el procés
d’habilitació com a entitat col·laboradora de medi ambient per a l’abast sol·licitat.

5.

En data 21 de maig de 2019, l’Oficina d’Acreditació comunica a AIGÜES DE
MANRESA, SA, la recepció de la sol·licitud i l’inici del procés d’avaluació. El
programa d’avaluació inclou una auditoria conjunta del sistema de gestió i,
simultàniament, les auditories tècniques representatives dels assajos a habilitar en
què s’avaluaran els procediments, metodologies i tècniques analítiques. L’abast de
l’auditoria inclou les determinacions analítiques dels paràmetres d’habilitació del
camp LAR, que són els següents: amoni, clorurs, zinc i níquel.

6.

En data 2 de juliol de 2019 es tramet a l’entitat el Pla d’auditoria en què s’inclouen les
determinacions analítiques dels paràmetres d’habilitació esmentats.

7.

En dates 3, 4 i 5 de juliol de 2019, l’Oficina d’Acreditació duu a terme l’auditoria
conjunta (auditoria de seguiment i auditoria tècnica d’ampliació), la qual es tanca,
amb resultat favorable, el 4 d’octubre de 2019.

8.

En data 8 d’octubre de 2019, l’Oficina d’Acreditació emet l’informe tècnic relatiu al
procés d’avaluació de l’entitat AIGÜES DE MANRESA, SA, per a l’habilitació com a
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[LA-AIG] per al camp d’actuació LAR i els paràmetres següents: amoni, clorurs, zinc i
níquel. Aquest informe conclou el següent:

9.



Que la documentació aportada per l’entitat és correcta i suficient per acreditar
el compliment dels requisits exigibles per a la modificació de l’abast de
l’habilitació de l’entitat.



Que la sistemàtica definida i implementada per l’entitat garanteix que es
disposa d’una estructura organitzativa i de funcionament que avala la
competència tècnica de l’entitat per dur a terme les funcions com a entitat
col·laboradora per al camp LAR i per als paràmetres anteriorment esmentats.

En data 9 d’octubre de 2019, l’Oficina d’Acreditació, d’acord amb l’article 9 d) del
Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient,
sol·licita a l’Agència Catalana de l’Aigua que emeti, com a administració sectorial
competent en matèria d’aigües, informe vinculant sobre la sol·licitud de modificació
de l’abast de l’habilitació d’AIGÜES DE MANRESA, SA, com a laboratori d’assaig en
l’àmbit sectorial del control i la vigilància de les masses d’aigua i gestió dels
abocaments [LA-AIG] per al camp d’actuació “Determinació analítica de mostres
d’aigües residuals d’establiments dels diferents usuaris d’aigua (LAR), i els
paràmetres amoni, clorurs, zinc i níquel.

10. En data 30 d’octubre de 2019, l’Agència Catalana de l’Aigua emet l’informe esmentat
en el punt anterior el qual conclou: AIGÜES DE MANRESA, SA, disposa d’una
estructura organitzativa i de funcionament suficients que avala la seva competència
tècnica, per dur a terme les funcions com a entitat col·laboradora per al camp LAR i
per als paràmetres següents: amoni, clorurs, zinc i níquel.
11. El data 4 de novembre de 2019, la cap de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats
Col·laboradores emet la proposta de Resolució d’habilitació d’AIGÜES DE
MANRESA, SA, com a laboratori d’assaig per a l’àmbit sectorial del control i
vigilància de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments [LA-AIG] per al camp
d’actuació “ determinació analítica de mostres d’aigües residuals d’establiments dels
diferents usuaris d’aigua (LAR)”, per als paràmetres esmentats en el paràgraf
anterior, la qual consta notificada al laboratori el 5 de novembre de 2019.
12. En data 11 de novembre de 2019, la cap del laboratori AIGÜES DE MANRESA, SA,
accepta la proposta de resolució esmentada en el punt anterior.
Fonaments de dret
El títol VII de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya regula el règim comú d’habilitació i supervisió de
les entitats col·laboradores de medi ambient.
El Decret 60/2015, de 28 d’abril, regula l’habilitació, la supervisió i obligacions de les
entitats col·laboradores, així com el règim aplicable a la suspensió, pèrdua i retirada i el
procediment sancionador.
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L’article 10.1 del Decret 60/2015, de 28 d’abril sobre les entitats col·laboradores de medi
ambient estableix que la competència per resoldre sobre l’habilitació correspon a la
direcció general competent en matèria d’entitats col·laboradores de medi ambient. En
concordança amb l’anterior, l’article 88 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat modificat pel Decret 29/2018,
de 7 de juny, preveu que correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic la funció de dirigir el sistema d’habilitació de les entitats col·laboradores i emetre
les resolucions d’habilitació.
L’article 9 apartat d) del Decret 60/2015, de 28 d’abril, estableix que l’informe tècnic que
conté la valoració de la documentació aportada per l’entitat i el resultat de les auditories
se sotmet a informe de l’administració sectorial competent. Les observacions aportades
per aquesta administració tenen caràcter vinculant.
I atès que s'han complert els tràmits legalment establerts a l’article 14.2 a) del Decret
60/2015, de 28 d’abril, per a la modificació de l’habilitació de l’entitat, i que la modificació
s’ha tramitat i s’ha resolt d’acord amb el que preveuen els articles 9 i 10 del Decret
esmentat, i que AIGÜES DE MANRESA, SA, compleix els requisits generals i específics
d’habilitació previstos als articles 6 al 8 del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les
entitats col.laboradores de medi ambient, així com els requisits de funcionament
expressament previstos a la norma UNE-EN ISO 17025.
D’acord amb el que consta a l’annex tècnic d’aquesta resolució i que figura a l’expedient
de l’entitat,
Resolc:
Primer. Atorgar a l’entitat AIGÜES DE MANRESA, SA, amb número d’identificació fiscal
A08294282, la modificació de l’abast de l’habilitació com a laboratori d’assaig en l’àmbit
sectorial del control i la vigilància de les masses d’aigua i gestió dels abocaments [LAAIG] per al camp d’actuació “Determinació analítica de mostres d’aigües residuals
d’establiments dels diferents usuaris d’aigua (LAR)” i els paràmetres següents: amoni,
clorurs, zinc i níquel.
Les delegacions tècniques, la direcció tècnica, els procediments aplicables a les
actuacions com a entitat habilitada, els límits de quantificació i el rang de determinació
per a cada paràmetre habilitat són els que consten a l’annex tècnic vigent, també
disponible a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat. La Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic pot revisar-lo si ho considera necessari.
Aquesta modificació de l’habilitació té una vigència de cinc anys, d’acord amb el que
preveu l’article 13.2 a) del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores
de medi ambient.
L’entitat AIGÜES DE MANRESA, SA, resta subjecta al compliment dels requisits i les
obligacions següents:


Requisits: Complir i mantenir els requisits en funció dels quals se’ls ha atorgat
l’habilitació que preveu la normativa vigent sobre entitats col·laboradores.
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Obligacions: Complir les obligacions previstes, amb caràcter general, per a les
entitats col·laboradores a l’article 94 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i
desenvolupades als articles 15 al 19 del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les
entitats col·laboradores de medi ambient i a la normativa sectorial aplicable durant
la vigència de l’habilitació recollides específicament al PG-03.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta Resolució, o dels requisits que
justifiquen l’habilitació de l’entitat AIGÜES DE MANRESA, SA, així com incórrer en
algunes de les circumstàncies tipificades als articles 97 i 98 de la Llei 26/2010, pot
motivar la suspensió o retirada total o parcial de l’habilitació de conformitat amb el previst
als articles 22 i 23 del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de
medi ambient.
Segon. Ordenar la modificació de la inscripció de l’entitat AIGÜES DE MANRESA, SA,
amb el número 080-LA-AIG que consta en el Registre d’entitats col·laboradores de medi
ambient com a laboratori d’assaig en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de les
masses d’aigua i gestió dels abocaments [LA-AIG].
Tercer. Autoritzar a AIGÜES DE MANRESA, SA, la utilització de la marca d’entitat
col·laboradora habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en
els termes fixats per aquesta Direcció General i amb els formats següents:

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix via administrativa podeu interposar un
recurs d’alçada davant el/la secretari/a de Territori i Sostenibilitat en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la recepció de la notificació, d’acord amb el que disposen els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La directora general de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic

CPISR-1 C
Mercè Rius
Serra

Signat digitalment
per CPISR-1 C Mercè
Rius Serra
Data: 2019.11.12
08:44:21 +01'00'
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