
DECRET 
      /2017, de     de         , pel qual es modifica el Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les 
entitats col·laboradores de medi ambient. 
 
 
En el marc de la competència compartida que en matèria de medi ambient atribueix a la 
Generalitat l’article 144 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, s’aprova la present norma. 
 
El Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient, 
regula l’habilitació, el funcionament i la supervisió de les entitats que exerceixen funcions 
d’inspecció i control en els àmbits sectorials de medi ambient. Dins dels àmbits regulats, 
es troben els verificadors del comerç d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle amb la 
funció de comprovar que els sistemes de seguiment i els informes d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle, elaborats pels establiments, són fiables i s’ajusten a la realitat.  
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc del Pla de l’energia i canvi climàtic 
de Catalunya 2012-2020 ha desenvolupat polítiques públiques i accions de mitigació del 
canvi climàtic i ha creat instruments voluntaris com el Programa d’Acords voluntaris per la 
reducció de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i el Programa voluntari de 
compensacions d’emissions de GEH, que requereixen la intervenció d’entitats 
verificadores amb unes funcions específiques, que no es poden assimilar a les funcions 
dels verificadors del comerç d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, i que no 
s’havien previst inicialment en el Decret 60/2015, de 28 d’abril. 
 
El present Decret dóna resposta a la necessitat abans indicada amb la regulació de les 
entitats de verificació en l’àmbit dels mecanismes voluntaris de mitigació d’emissions de 
GEH. D’altra banda, s’esmenen algunes disfuncions detectades en la redacció d’alguns 
preceptes del Decret 60/2015, de 28 d’abril, i s’harmonitza el sistema d’habilitació per 
facilitar la via d’accés al sistema d’habilitació per la via del reconeixement de les entitats 
acreditades per altres organismes oficials d’acreditació. 
 
Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, vist/d’acord amb el 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern, 
 
 
Decreto: 
 
Article únic 
Es modifica el Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi 
ambient, en els termes següents: 
 
1. S’afegeix una lletra d bis) a l’article 1, amb la redacció següent 
 
“d bis) Mecanismes voluntaris de mitigació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle” 
 
 
2. Es modifica la lletra b) del subapartat 2 de l’article 3.1 que queda redactada de la 
manera següent: 
 
“3.1.2. b) Laboratoris. Els correspon l’anàlisi de contaminants atmosfèrics.”  
 



 
3. S’afegeix un subapartat 4bis) a l’article 3.1, amb la redacció següent: 
 
“3.1.4bis) En l’àmbit dels mecanismes voluntaris de mitigació d’emissions de gasos amb 
electe d’hivernacle. 
 
“3.1.4bis.a) Verificadors dels Acords voluntaris de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle.  
“Els correspon la comprovació que els sistemes de seguiment i els informes d’emissió de 
gasos amb efecte d’hivernacle són fiables i s’ajusten a la realitat.  
 
“3.1.4bis.b) Verificadors del Programa voluntari de compensació de gasos amb efecte 
d’hivernacle. 
“Els correspon la comprovació que s’hagin complert les condicions aprovades pel 
desenvolupament del projecte i la comprovació de la documentació necessària per a la 
justificació del càlcul de reducció d’emissions i dels crèdits de CO2eq finalment generats.” 
 
 
4. S’afegeix una lletra b) al subapartat 7 de l’article 3.1, que queda redactat de la manera 
següent: 
 
“3.1.7.b) Laboratoris. Els correspon l’anàlisi dels sòls potencialment contaminats i de les 
aigües subterrànies associades a aquests sòls.” 
 
 
5. Es modifica el subapartat 8 de l’article 3.1, que queda redactat de la manera següent: 
 
“3.1.8 En l’àmbit del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats 
 
“3.1.8.a) Entitats de control. 
“Els correspon el control de la gestió dels residus, incloent-hi el mostreig d’aquests, en les 
activitats de producció, així com el control de les instal·lacions de tractament de residus, 
incloent-hi el mostreig dels residus, de les aigües, lixiviats i del biogàs associat a 
aquestes instal·lacions”. 
 
“3.1.8.b) Laboratoris. 
“Els correspon l’anàlisi de residus, així com de les aigües procedents del control de les 
instal·lacions de gestió de residus.” 
 
 
6. Es modifica l’article 7.1, que queda redactat de la manera següent: 
 
“7.1 Les entitats a les que, d’acord amb l’annex 1, se’ls requereixen requisits 
d’independència els són d’aplicació la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 i les seves guies 
europees d’aplicació, així com els requisits addicionals que es fixen a l’annex 2.” 
 
 
7. Es modifica l’article 7.2 que queda redactat de la manera següent: 
 
“7.2. Les entitats de control i els laboratoris que realitzin funcions de determinació de 
contaminants, de mostreig, i d’anàlisi han de portar a terme aquestes actuacions d’acord 



amb els requisits establerts a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 o els que estableixi 
l’òrgan competent a les instruccions tècniques i procediments previstos a l’article 15.1, i 
han de tenir definides les activitats de control de qualitat a realitzar, així com la seva 
periodicitat, per tal d’assegurar que els procediments estan degudament controlats. 
També han d’establir un programa de participació en intercomparacions, que abasti el 
període d’habilitació i que estableixi la freqüència de participació per a cada família 
d’assajos”. 
 
 
8. Es modifica la lletra a) de l’article 7.4, que queda redactada de la manera següent: 
 
“a) Disposar del nombre mínim de persones tècniques, a més de la persona que 
assumeixi la direcció tècnica de l’entitat, següent: quatre persones per al camp d’actuació 
d’activitats industrials i energètiques (nivell 1); dues persones per al camp d’activitats de 
gestió de residus i una per a cadascun dels altres camps d’actuació. Aquestes persones 
han de tenir titulació universitària, han d’estar contractades a temps total a l’entitat i han 
d’estar habilitades per als camps corresponents. 
 
A més del personal indicat, l’entitat pot disposar de personal tècnic habilitat amb titulació 
de cicles formatius de grau mitjà de formació professional per portar a terme actuacions 
de mostreig i anàlisi, com a part de les actuacions de control.“ 
 
 
9. Es modifica l’article 7.5 que queda redactat de la manera següent: 
 
“7.5 Les entitats de control i laboratoris en l’àmbit del control i vigilància de la qualitat de 
les masses d’aigua i gestió dels abocaments han de complir, segons l’abast de la seva 
habilitació, els requisits específics següents:” 
 
 
10. Es modifica la lletra c) de l’article 20.3, que queda redactada de la manera següent: 
 
“c) Com a sanció accessòria en el procediment sancionador instruït per infraccions molt 
greus diferents del supòsit previst a la lletra b).“ 
 
 
11. Es modifica l’annex 1 en els aspectes següents: 
 
a) Dins l’àmbit sectorial Prevenció i control ambiental d’activitats [PCAA], per a la tipologia 
d’Entitats de Control [EC], dins dels camps d’actuació, s’unifiquen en un sol camp els dos 
camps actuals de gestió de residus, nivells 1 i 2, amb la redacció següent: 
 
“Activitats de gestió de residus (GRE)  
“Inclou les activitats del grup 10 dels annexos de la Llei 20/2009” 
 
b) Dins l’àmbit sectorial Prevenció de la contaminació atmosfèrica [A], se suprimeix la 
paraula “d’assaig” del tipus d’entitat Laboratori [LA]. 
 
c) Dins l’àmbit sectorial Caracterització de residus i lixiviats [RES], per la tipologia 
d’entitats de control [EC], es modifica el camp d’actuació, que queda redactat de la 
manera següent: 



 
“Control de la gestió i mostreig dels residus en tot tipus d’activitat, així com el mostreig de 
les aigües, lixiviats i biogàs d’instal·lacions de tractament de residus” 
 

d) S’afegeix un nou àmbit sectorial, situat a continuació del relatiu al Comerç d’emissió de 
gasos amb electe d’hivernacle (GEH), amb la redacció següent: 
 
“Àmbit sectorial: Mecanismes voluntaris de mitigació d’emissions GEH [MV] 
“Tipus V: Verificadors acords voluntaris de reducció GEH [V] / Verificadors Programa 
voluntari de compensació GEH [V] 
“Codi identificació: V-AV-GEH / V-PC-GEH 
“Camps d’actuació: Programa d’acords voluntaris de reducció d’emissions de GEH / 
Programa voluntari de compensació de GEH. 
“Requisits de funcionament: Reglament (UE) 600/2012, Reglament (CE) 1221/2009 / 
Directrius OCCC o EN-ISO 14065. 
“Tipus d’entitat d’acord amb els requisits d’independència: -- / --” 
” 
 

e) Dins l’àmbit sectorial Caracterització de residus i lixiviats [RES], per la tipologia 
Laboratori [LA], es modifica el camp d’actuació, que queda redactat de la manera 
següent: 
 

“Anàlisi de tots els paràmetres regulats per la normativa vigent” 
 
I se suprimeix la paraula “d’assaig”. 
 
f) Dins l’àmbit sectorial Prevenció de la contaminació del sòl [SOL] per les entitats de 
control [EC], es modifica el camp d’actuació, que queda redactat de la manera següent: 
 
g) Es modifica l’àmbit sectorial Prevenció de la contaminació del sòl [SOL], que queda 
redactat de la manera següent: 
 
“Àmbit sectorial: Prevenció de la contaminació del sòl (SOL) 
“Tipus EC: Entitats de control[EC] / Laboratori [LA] 
“Codi identificació: EC-SOL / LA-SOL 
“Camps d’actuació: Investigació del sòl i de les aigües subterrànies associades / Anàlisi 
de tots els paràmetres regulats en la normativa vigent. 
“Requisits de funcionament: EN-ISO 17020 / EN-ISO 17025. 
“Tipus d’entitat d’acord amb els requisits d’independència: A o C / --” 
 
h) Dins l’àmbit sectorial Control i vigilància de les masses d’aigua i gestió dels 
abocaments [AIG] se suprimeix la paraula “d’assaig” del tipus d’entitat Laboratoris (control 
i determinació analítica) [LA]. 
 
Disposició derogatòria 
 
Queden derogades les disposicions següents: 
 
a) L’annex 7 de l’Ordre d’1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la 
determinació de les característiques dels residus (DOGC núm. 2069, de 30.6.1995)” 
 



b) L’article 32 del Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els 
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats (DOGC núm. 5370, de 
30.4.2009)” 
 
 
Disposició final 
 
S’aprova el text refós de l’Annex 1 del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats 
col·laboradores de medi ambient, en el qual s’incorporen les modificacions contingudes 
en aquest Decret, amb la redacció que consta a l’annex. 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
Carles Puigdemont i Casamajó 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
Josep Rull i Andreu 
Conseller de Territori i Sostenibilitat 
 



Annex: Text refós de l’annex 1 del Decret 60/2015, de 28 d’abril 
 
Annex 1 
Tipus d’entitat, camps d’actuació, requisits de qualitat i organització i requisits d’independència 

ÀMBIT SECTORIAL TIPUS EC 
CODI 
IDENTIFICACIÓ 

CAMPS ACTUACIÓ 
REQUISITS DE 
FUNCIONAMENT 

1
 

TIPUS ENTITAT 
D’ACORD AMB ELS 
REQUISITS 
D’INDEPENDÈNCIA 

Prevenció i control 
ambiental d’activitats 
[PCAA] 

Entitat de control [EC] EC-PCAA Activitats industrials i energètiques (IND) nivell 1:  
Autoritzacions de les activitats incloses en els grups 1, 3, 4, 5, 6, 7 
(excepte activitats de serveis), 8, 9, 11 (excepte activitats ramaderes) 
i 12 (excepte activitats de serveis i instal·lacions de 
radiocomunicació) dels annexos de la Llei 20/2009 

EN-ISO 17020 
EN-ISO 17025 
(assaig in situ) 

A 

Activitats industrials i energètiques (IND) nivell 2:  
Llicències i comunicacions de les activitats incloses en els grups 1, 3, 
4, 5, 6, 7 (excepte activitats de serveis), 8, 9, 11 (excepte activitats 
ramaderes) i 12 (excepte activitats de serveis i instal·lacions de 
radiocomunicació) dels annexos de la Llei 20/2009 

 

Activitats de gestió de residus (GRE)  
Inclou les activitats del grup 10 dels annexos de la Llei 20/2009 

 

Activitats mineres (MIN): 
inclou el grup 2 dels annexos de la Llei 20/2009 

 

Activitats ramaderes (RAM):  
inclou el grup 11 (excepte activitats industrials i energètiques) dels 
annexos de la Llei 20/2009  

 

Activitats de serveis (SER):  
inclou el grup 7 (excepte activitats industrials i energètiques) i 12 
(excepte activitats industrials i energètiques i instal·lacions de 
radiocomunicació) dels annexos de la Llei 20/2009 

 

Verificadors [V] V-PCAA Exempció de controls ambientals. 
Segons codi CCAE de l’activitat objecte de verificació 

Reglament (CE) 
1221/2009 

A 

Prevenció de la 
contaminació atmosfèrica 
[A] 

Entitat de control [EC] EC-A Determinació i mostreig de contaminants a l’atmosfera 
Calibratge dels sistemes automàtics de mesura d’emissions a 
l’atmosfera 

EN-ISO 17020 
EN-ISO 17025 

A 

Laboratoris [LA] LA-A Determinació analítica de contaminants a l’atmosfera EN-ISO 17025 --- 

Prevenció de la Entitat de control [EC] EC-PCA Mesura de nivells sonors (NS) EN-ISO 17025 A o C 

                                                 

1
 No implica disposar necessàriament de la corresponent acreditació.  



ÀMBIT SECTORIAL TIPUS EC 
CODI 
IDENTIFICACIÓ 

CAMPS ACTUACIÓ 
REQUISITS DE 
FUNCIONAMENT 

1
 

TIPUS ENTITAT 
D’ACORD AMB ELS 
REQUISITS 
D’INDEPENDÈNCIA 

contaminació acústica 
[PCA] 

Mesura de nivells de vibracions (NV) 

Mesura de la qualitat acústica edificació (QE) 

Entitat avaluació [A] A-PCA Avaluació de la qualitat acústica territori (QT) EN-ISO 17025 A o C 

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

Verificadors [V] V-GEH Segons Reglament (CE) 600/2012 Reglament (CE) 
600/2012 

--- 

Mecanismes voluntaris de 
mitigació d’emissions GEH 
[MV] 

Verificadors acords 
voluntaris de reducció 
GEH [V] 

V-AV-GEH 

Programa d’Acords Voluntaris de reducció d’emissions de GEH 

Reglament (UE) 
600/2012 o 
Reglament (CE) 
1221/2009 

 

 Verificadors Programa 
voluntari de 
compensació GEH [V] 

V-PC-GEH Programa voluntari de compensació de GEH Directrius OCCC 
 o EN-ISO 14065 

 

Sistema comunitari de 
gestió i auditoria ambientals 
[EMAS] 

Verificadors [V] V-EMAS Segons codi CCAE de l’activitat objecte de verificació Reglament (CE) 
1221/2009 

--- 

Etiquetatge ecològic de 
productes i serveis 

Verificadors [V] V-DGQA Distintiu Garantia Qualitat Ambiental per Productes (PRO) EN-ISO-17020 A 

Distintiu Garantia Qualitat Ambiental per Serveis alta ocupació (SAO)  

Distintiu Garantia Qualitat Ambiental per Serveis baixa ocupació 
(SBO) 

 

Verificadors [V] V-EUE Etiquetatge ecològic de la UE per Productes (PRO) Reglament (CE) 
66/2010 

A 

Etiquetatge ecològic de la UE per Serveis (SER)  

Caracterització residus i 
lixiviats [RES] 

Entitats de control [EC] EC-RES Control de la gestió i mostreig dels residus en tot tipus d’activitat, així 
com el mostreig de les aigües, lixiviats i biogàs d’instal·lacions de 
tractament de residus  

EN-ISO 17020 
EN-ISO 17025 

A 

Laboratoris [LA] LA-RES Anàlisi de tots els paràmetres regulats per la normativa vigent EN-ISO 17025 --- 

Prevenció de la 
contaminació del sòl [SOL] 

Entitat de control [EC]  EC-SOL Investigació del sòl i de les aigües subterrànies associades EN-ISO 17020 A o C 

Laboratoris [LA] LA-SOL Anàlisi de tots els paràmetres regulats per la normativa vigent EN-ISO 17025  

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

Entitats de control i 
presa de mostres [EC] 

EC-AIG Presa de mostres d’aigües superficials, subterrànies o costaneres 
per a la posterior anàlisi fisicoquímica o la determinació in situ de 
determinats paràmetres (PMF) 

EN-ISO 17020 
EN-ISO 17025 
(assaig in situ) 

A o C 

  Presa de mostres d’aigües residuals en establiments dels diferents 
usuaris d’aigua i en estacions depuradores d’aigües residuals (PMR) 

  

   Presa de mostres de sediments i biota en aigües superficials, per a 
l’anàlisi de compostos químics acumulats (PMS) 

  



ÀMBIT SECTORIAL TIPUS EC 
CODI 
IDENTIFICACIÓ 

CAMPS ACTUACIÓ 
REQUISITS DE 
FUNCIONAMENT 

1
 

TIPUS ENTITAT 
D’ACORD AMB ELS 
REQUISITS 
D’INDEPENDÈNCIA 

   Mesura de cabals (MDC)   

   Presa de dades de caracterització hidromorfològica per a la valoració 
de la qualitat de les masses d’aigua superficials (PMH) 

  

   Presa de mostres d’aigües superficials, subterrànies o costaneres 
per l’anàlisi de variables microbiològiques (PMM) 

  

   Presa de mostres d’elements biològics aquàtics (invertebrats 
bentònics, macroalgues, plancton, fitobentós, macròfits i vertebrats) 
per a la seva quantificació i identificació i posterior càlcul de 
mètriques per a l’avaluació de l’estat del medi (PMB) 

  

 Laboratoris (control i 
determinació analítica) 
[LA] 

LA-AIG Determinació analítica de mostres d’aigües residuals d’establiments 
dels diferents usuaris d’aigua (LAR) 

EN-ISO 17025 --- 

  Determinació analítica en mostres d’aigües residuals i de llots 
d’EDARS (LAE) 

  

   Determinació analítica de paràmetres fisicoquímics de mostres 
d’aigües superficials, subterrànies o costaneres, substàncies 
prioritàries, prioritàries perilloses i preferents i contaminants 
emergents (LAC) 

  

   Determinació de substàncies prioritàries, perilloses i preferents i 
contaminants emergents en sediments i biota (LAS) 

  

   Determinació analítica de paràmetres biològics aquàtics (invertebrats 
bentònics, macroalgues, plancton, fitobentós, macròfits i vertebrats) i 
posterior quantificació i identificació per a l’aplicació d’indicadors 
biològics en les condicions i nivell taxonòmic (LAB) 

  

 Verificadors de la gestió 
dels abocaments [V] 

V-AIG Els correspon l’elaboració de dictàmens sobre el funcionament i els 
resultats de les instal·lacions de depuració, sobre les característiques 
i eficiència d’instal·lacions, procediments i circuits d’aigua o sobre les 
mesures correctores exigides dins dels procediments d’autorització 
d’abocament. 

 A o C 

 


