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Identificació de l’expedient
Resolució per la qual es revoca, parcialment, la resolució de 19 de desembre de 2016 relativa
a l’habilitació de l’empresa STENCO LABORATORIO S.L., com a laboratori en l’àmbit
sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels
abocaments [LA-AIG] per al camp d’actuació LAR.

Antecedents
El 19 de desembre de 2016, es dicta resolució d’habilitació de l’entitat STENCO
LABORATORIO, SL, amb NIF B-63187421, com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i
la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments [LA-AIG] per al
camp d’actuació LAR, d’acord amb el procediment específic vigent (PE LA-AIG Edició 01 de
25.11.16).
El 21 de juny de 2017, es dicta resolució per la qual es modifica la resolució inicial
d’habilitació de 19 de desembre de 2016, conforme a la publicació de les noves edicions del
PG-01 Procediment general d’habilitació d’entitats col·laboradores de medi ambient (PG-01
Edició 5 de 18.04.17) i el Procediment específic d’habilitació de laboratoris en l’àmbit del
control i la vigilància de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments (PE LA-AIG Edició 02
de 12.05.17)
El 19 de juliol de 2017, l’Oficina d’Acreditació publica una nova edició del Procediment
específic d’habilitació de laboratoris en l’àmbit del control i la vigilància de les masses d’aigua
i la gestió dels abocaments, en el qual es modifiquen els requisits i paràmetres mínims
d’habilitació inicialment exigibles als laboratoris en el sentit següent: no es requereix disposar
de l’habilitació per al paràmetre COT i s’amplia el termini per a acreditar la totalitat dels
paràmetres per als camps LAR i LAE-A (PE LA-AIG Edició 03 de 19.07.17).

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, i en el seu article 10.1 disposa que la competència per resoldre sobre
l’habilitació correspon a la direcció general competent en matèria d’entitats col.laboradores de
medi ambient.
De conformitat amb la Disposició final Tercera del Decret 60/2015, la norma entrarà en vigor
en el termini de dotze mesos des de la seva publicació per a les entitats en l’àmbit sectorial
del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments
regulades a l’article 3.1.9.
La Disposició transitòria primera del Decret 60/2015, estableix que les entitats acreditades
com a establiment tècnic auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua reconeguts de conformitat
amb el que estableix l’Ordre de 19 de maig de 1995, disposen d’un termini màxim de divuit
mesos a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquest Decret per adaptar-se als nous
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requisits que s’hi estableixen, durant el qual poden continuar exercint les funcions que els
corresponen. Finalitzat aquest termini, l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores avalua
el compliment dels requisits mitjançant les comprovacions i les auditories necessàries.
L’article 5.2 del Decret 60/2015 preveu que les entitats que disposen d’una acreditació o
autorització emesa per un organisme oficial d’acreditació o per una entitat competent de la
Unió Europea tenen la condició d’entitat habilitada si l’abast de l’acreditació o autorització és
coincident amb un o més dels camps d’actuació de l’annex 1.
De conformitat amb el que estableix l’article 109.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb relació a la revocació
dels actes administratius desfavorables o de gravamen.
D’acord amb el que consta en aquesta resolució,

Resolc
PRIMER:
Revocar, parcialment, la resolució de 19 de desembre de 2016 relativa a l’habilitació de
l’empresa STENCO LABORATORIO, S.L., com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la
vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments [LA-AIG] per al
camp d’actuació LAR, segons els criteris que es detallen a continuació:


Revocar l’apartat de “Condicions per al manteniment de l’habilitació” previst en el
Resolc primer de la resolució de 19 de desembre de 2016 (i posteriorment modificat
per la resolució de 21 de juny de 2017).



Revocar íntegrament el Resolc tercer de la resolució de 19 de desembre de 2016.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs
d’alçada davant el/la secretari/a de Medi Ambient 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.
Barcelona, 21 d’agost de 2017
La directora general de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic
Signat

CPISR-1 C digitalment per
CPISR-1 C Mercè
Mercè
Rius Serra
2017.08.22
Rius Serra Data:
10:05:58 +02'00'
Mercè Rius i Serra
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ANNEX TÈCNIC:

ABAST DE L’HABILITACIÓ D’ENTITAT HABILITADA COM A LA-AIG

EDICIÓ I DATA DEL DOCUMENT

ENTITAT

STENCO LABORATORIO, S.L.

NÚM. D’INSCRIPCIÓ REGISTRE
(NÚM. D’HABILITACIÓ)

050-LA-AIG-R

Ed. 03 | 16/05/2018

Habilitació per reconeixement de l’acreditació/autorització: ENAC núm. 322/LE912
DATA HABILITACIÓ INICIAL(1)
DATA VIGÈNCIA

CAMPS D’ACTUACIÓ
(SEGONS PE LA-AIG)

19/12/2016 (per al camp LAR) i 16/05/2018 (per al camp LAE-A)
La vigència de l’habilitació es mantindrà fins a notificació en sentit contrari.

ABAST DE L’HABILITACIÓ (*)
DESCRIPCIÓ
MATRIU
Determinació analítica en mostres d’aigües residuals
d’establiments dels diferents usuaris d’aigua

LAR

DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

Aigües residuals
ENAC núm. 322/LE912

LAE

LAE-A

DIRECCIÓ TÈCNICA:

Determinació analítica en mostres d’estacions depuradores
d’aigües residuals

Aigües residuals

Sra. Núria Grau Pratginestós

DELEGACIONS TÈCNIQUES:
C/ Gran Vial, 5, Pol. Ind. C.I.V. 08170 Montornès del Vallès
(*) L’abast de l’habilitació inclou totes les determinacions analítiques que consten en l’annex de l’acreditació en base a la qual s’ha obtingut l’habilitació (ENAC núm. 322/LE912).

1

Correspon a la data de la primera inscripció en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient.

Annex Abast de l’habilitació i relació de delegacions tècniques d’entitat habilitada com a LA-AIG
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