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RESOLUCIÓ
TES/1601/2012, de 21 de juny, relativa a la sol·licitud presentada per l’empresa
SiS Consultoria Acústica, SL, per a l’habilitació com a entitat de prevenció de la
contaminació acústica tipus C per als camps “nivells sonors en activitats i infraestructures” i “control de la qualitat acústica de l’ediicació: aïllament acústic in
situ” (exp. PCA-024).
ANTECEDENTS

El 3 de juny de 2011, el senyor Jordi Servosa i Roca, en nom i representació de
l’entitat SiS Consultoria Acústica, SL (en endavant SiS, SL), amb domicili social al
carrer Pont Major, 105, del terme municipal de Girona, presenta la sol·licitud inicial
per a l’acreditació com a entitat de prevenció de la contaminació acústica (EPCA)
tipus C per als camps “nivells sonors en activitats i infraestructures” i “qualitat
acústica de l’edificació: aïllament acústic in situ”, d’acord amb l’abast previst a
l’article 55 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se
n’adapten els annexos.

La documentació presentada, amb número d’expedient PCA-024, compleix els
requisits establerts a l’article 56.1 del Decret 176/2009, de 10 de novembre.

Iniciat el tràmit de l’expedient d’acord amb el procediment establert, l’Oficina
d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores del Departament de Territori i Sostenibi·
litat executa el Programa d’avaluació definit basant·se en la normativa aplicable; la
norma UNE-EN ISO/IEC 17020, “Criteris generals pel funcionament dels diversos
tipus d’organismes que realitzen inspecció”; la norma UNE-EN ISO/IEC 17025,
“Requisits generals per la competència dels laboratoris d’assaig i calibració”, i en
els requisits específics definits per la Direcció General de Qualitat Ambiental. Els
informes relatius al Programa d’avaluació consten a l’expedient.
El 6 de juny de 2012, el Comitè d’Acreditació acorda que l’empresa SiS, SL, reu·
neix els requisits per ser acreditada com a entitat de prevenció de la contaminació
acústica (EPCA) tipus C per als camps “nivells sonors en activitats i infraestructures”
i “qualitat acústica de l’edificació: aïllament acústic in situ”.
El 7 de juny de 2012 la cap de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores
emet Proposta de resolució d’habilitació i la tramet a l’entitat.
El dia 20 de juny de 2012 el senyor Jordi Servosa i Roca, en representació de
l’empresa SiS, SL, aporta escrit d’acceptació de la Proposta de resolució.
FONAMENTS DE DRET

El títol VII de la Llei 26/2010, de 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 l’administració pública de Catalunya.
L’article 51 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, estableix que la competència
per resoldre sobre l’habilitació correspon a la persona titular de la Direcció General
de Qualitat Ambiental.

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica,
estableix que les actuacions d’inspecció i control de la contaminació acústica de
la maquinària, les activitats i els comportaments ciutadans poden ser exercits per
les entitats de control habilitades pel departament amb competències en matèria
de medi ambient.
Atès que s’han complert els tràmits legalment establerts i que l’empresa SiS, SL,
compleix els requisits necessaris regulats a l’article 56.1 i a l’annex E del Decret
176/2009, de 10 de novembre, així com els específicament establerts a la norma
UNE-EN ISO/IEC 17020 i a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025;
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D’acord amb el que consta als annexos d’aquesta Resolució i que figuren a l’ex·
pedient de l’entitat,
RESOLC:
—1 Atorgar a l’empresa SiS, SL, l’habilitació com a entitat col·laboradora de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria ambiental per exercir
funcions com a entitat de prevenció de la contaminació acústica (EPCA) tipus C
per als camps “nivells sonors en activitats i infraestructures” i “qualitat acústica
de l’edificació: aïllament acústic in situ”, segons s’estableix a l’article 55 del Decret
176/2009, de 10 de novembre.
L’abast territorial d’aquesta habilitació és el que correspon als límits geogràfics
i administratius de la Generalitat de Catalunya.
La/Les delegació/delegacions tècnica/tècniques, la direcció tècnica, el personal
tècnic habilitat i el/s procediment/s aplicables en les actuacions com a entitat habili·
tada són els que consten en l’annex vigent, publicat al lloc web del Departament de
Territori i Sostenibilitat. La Direcció General de Qualitat Ambiental pot revisar-lo
si ho considera necessari.
La resolució d’habilitació té una vigència de cinc anys.
L’habilitació de l’empresa SiS, SL, resta subjecta a les condicions i obligacions
següents:
a) Complir, en tot moment, amb els requisits que determinen la seva habilita·
ció, mantenir l’abast de les habilitacions i els mitjans i equips, i complir amb les
condicions i obligacions fixades en aquesta Resolució, així com les regulades a la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, i a la normativa reguladora de les seves funcions com a
entitat de prevenció de la contaminació acústica (EPCA).
b) Comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental, dins el termini i en
la forma escaient, qualsevol actuació que es realitzi com a entitat habilitada.
c) Realitzar les actuacions per a les quals està habilitada que els siguin en·
carregades formalment, dins dels terminis legalment establerts, d’acord amb els
procediments avaluats, emprant aparells, mitjans, equips o metodologies adequats
i sota la responsabilitat del personal tècnic que consta com a habilitat a l’annex
vigent de la Resolució.
d) Complir amb els procediments i els criteris tècnics fixats per la Direcció
General de Qualitat Ambiental i adequar-se, si s’escau, als nous procediments i
tecnologies per dur a terme les actuacions com a entitat habilitada.
e) Formalitzar els contractes amb les persones físiques o jurídiques objecte de
les seves actuacions com a entitat habilitada, com a mínim, amb la informació
següent: les dades identificatives d’ambdues parts, actuacions que cobreix el con·
tracte i el termini d’execució, pressupost amb condicions de pagament desglossat
per fases, vigència del contracte, així com les vies de resolució dels conflictes en
cas d’incompliment de les condicions.
f) Disposar d’un registre que detalli l’estat de les actuacions contractades on
consti, com a mínim: identificació de l’expedient, persona titular i dades de contacte,
estat d’execució de l’expedient i tràmits pendents, pressupost i import facturat, data
d’inici de l’actuació. Aquest registre ha d’estar permanentment actualitzat i s’ha de
trametre anualment a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
g) Fer constar expressament la seva condició d’entitat habilitada en els termes
fixats per la Direcció General de Qualitat Ambiental.
h) Mantenir els expedients i la documentació associada a les seves actuacions
com a entitat habilitada durant el període mínim de 5 anys. En cas de cessament
definitiu de l’activitat com a entitat habilitada, l’entitat està obligada a retornar a
les persones titulars dels ítems objecte de les seves actuacions tots els expedients i
la documentació de què disposi.
i) Sotmetre’s anualment a una auditoria comptable realitzada per un organisme
oficial independent que permeti una avaluació diferenciada de les activitats com
a entitat habilitada i de la seva viabilitat econòmica. L’informe relatiu a l’auditoria
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comptable ha de reflectir de forma específica les comprovacions efectuades en
relació amb els treballs en curs, en particular els referits als treballs realitzats i no
facturats i als facturats però no realitzats.
—2 Ordenar la inscripció de l’empresa SiS, SL, al Registre d’entitats col·laboradores
de l’Administració en matèria ambiental com a entitat de prevenció de la contami·
nació acústica amb número EPCA-010-12.
—3 Autoritzar l’empresa SiS, SL, la utilització de la marca d’acreditat en els termes
fixats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i amb els formats següents:







L’incompliment de qualsevol de les obligacions i condicions de la Resolució o dels
requisits que justifiquen l’habilitació, així com incórrer en algunes de les circums·
tàncies tipificades en els articles 97 i 98 de la Llei 26/2010 i l’article 59.1 del Decret
176/2009, poden motivar la suspensió o retirada total o parcial de l’habilitació, sens
prejudici que s’iniciï el corresponent procediment sancionador que estableixen els
articles 99 i 100 de la Llei 26/2010.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departa·
ment de Territori i Sostenibilitat en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
recepció de la notificació, d’acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Barcelona, 21 de juny de 2012
ASSUMPTA FARRAN I POCA
Directora general de Qualitat Ambiental
(12.181.026)
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