
 
 
 
15 anys de vigilància i inspecció 
ambiental de la indústria. 
 
Reflexió al voltant del model d’Entitats 
d’Inspecció i Control català. 
 

 
 
Data   
13 de juliol de 2015 
 
Hora  
10:00 h 
 
Lloc  
Auditori de l’edifici MediaTic  
c/ Roc Boronat, 117  
Barcelona 
 
Inscripció   
Gratuïta  
Cal fer la inscripció prèvia a: 
oa.tes@gencat.cat  
 
Organitza 
 

 

15 anys de col·laboració entre el sector privat i el 
sector públic. Les garanties que ofereix el sistema 
d’habilitació i supervisió de les entitats col·laboradores és 
un exemple de col·laboració entre el sector privat i el 
sector públic per desenvolupar amb la major eficàcia les 
tasques de vigilància, inspecció i control de la 
contaminació ambiental generada per les indústries. Amb 
la transposició de la Directiva d’Emissions Industrials a 
Catalunya, la inspecció s’ha incrementat en un 20% 
respecte l’any 2013, fet que ha comportat un increment 
considerable dels tècnics habilitats de les entitats 
col·laboradores i, alhora, ha permès garantir la 
simplificació administrativa introduïda amb la Llei 9/2011, 
de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, 
tot preservant i millorant el medi i qualitat ambiental dels 
municipis de Catalunya amb més presència industrial. 
 
El Decret 60/2015, de 28 d’abril, regula el funcionament i 
la supervisió de les entitats col·laboradores de medi 
ambient, entitats que realitzen actuacions de control, 
inspecció i vigilància ambiental de la contaminació 
generada per les instal·lacions i activitats sota la 
supervisió de l’Administració. El text unifica criteris i 
procediments d’habilitació, fins ara dispersos en diferents 
normatives sectorials, d’acord amb els requisits de 
competència tècnica, independència, imparcialitat, 
transparència i rigor, i simplifica els tràmits administratius.  
 
L’Oficina d’Acreditació és l’òrgan competent de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental de gestionar el 
sistema d’habilitació de les entitats col·laboradores de 
medi ambient. L’activitat de l’Oficina va començar l’any 
2000, amb la Llei de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental, que encomanava les actuacions 
de control a les entitats col·laboradores de l’Administració 
degudament acreditades, les entitats ambientals de 
control. Aquest any es compleixen 15 anys de la creació 
de l’Oficina d’Acreditació.  

 
 
 



 
 
 
Programa 
 
 
10:00 h Benvinguda institucional 

 Sr. Josep Enric Llebot i Rabagliati, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat.  

 
10:15 h 15 anys de responsabilitat en l’habilitació d’entitats. De la prevenció 

integral a la inspecció ambiental integrada  

 Sra. Assumpta Farran i Poca, directora general de Qualitat Ambiental.  

 

10:45 h La visió de les diferents parts implicades en el model d’externalització 
de funcions pròpies de l’Administració  

 

En representació de l’Administració: 

 Sr. Pere Poblet i Tous, subdirector general d’Intervenció i Qualificació 
Ambiental. 
 Jordi Tordera i Vigas de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 
 

 En representació de les entitats col·laboradores de medi ambient: 

 Sra. Marta Cerdà, directora tècnica d’ECA, SLU i presidenta d’AdEAC. 

 
En representació de les empreses: 

 Sra. Núria Ayats, cap de Sostenibilitat d’ STORA ENSO BARCELONA, S.A.  
 Sr. Josep Cortina Juclà, Cap de Seguretat Industrial de GRIFOLS, S.A . 

 
 
 

12:00 h Pausa 
 
 
 
12:30 h Presentació del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats 

col·laboradores de medi ambient 

 Sra. Dolors Masoliver i Jordana, cap de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats 
Col·laboradores de la Direcció General de Qualitat Ambiental 
 Sr. Manel Vilanova de la Cruz, cap de Laboratori de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 
 



13:15 h Col·loqui 
 
 Sr. Francesc Xavier Carbonell Sánchez, cap del Servei de Seguiment i 

Informació d'Activitats de la Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 Sr. Josep Anton Domènech  Paituví, cap del Departament de Gestió i Sòls 

Contaminats de l’Agència de Residus de Catalunya 
 Sra. Dolors Masoliver i Jordana, cap de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats 

Col·laboradores de la Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 Sr. Sergi Paricio i Ferreró, cap del Servei per a la Prevenció de la 

Contaminació Acústica i Lluminosa de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental. 
 Sr. Xavier Guinart i Primé, cap del Servei de Vigilància i Control de l'Aire de 

la Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 Sra. Helena Sala i Fortuny, cap de Laboratori de l’Agència de Residus de 

Catalunya. 
 Sra. Ma José Sarrias i Galceran, cap del Servei de Qualificació Ambiental 

de la Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 Sr. Josep M. Torres Ros , responsable de la Unitat Garantia de Qualitat del 

Laboratori de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 Sr. Manel Vilanova de la Cruz, cap de Laboratori de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 
  

 
14:00 h Clausura de la Jornada 
 

Sra. Assumpta Farran i Poca, directora general de Qualitat Ambiental.  


