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Novetats de la
Industrials (DEI):

Directiva

d’Emissions

S’implanta EL PLA D’INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DE CATALUNYA
PERÍODE 2014-2016 i PROGRAMES ANUALS, que es comuniquen
directament a cada empresa mitjançant requeriment particular indicantse el plaç màxim per passar la inspecció per l’actualització de
l’autorització.
El pla d’inspecció podrà tenir una periodicitat anual, bianual o trianual
en funció del risc mediambiental de l’establiment.
El fet de no realitzar la inspecció ambiental integrada en el plaç indicat
podrà ésser objecte de sancions.
Les Entitats Ambientals de Control (EAC) són les empreses
responsables per realitzar l’acció d’inspecció ambiental abans de la data
límit fixada al requeriment. La inspecció serà integrada de manera
que la mateixa EAC ha de realitzar el control tant mediambiental
com de les emissions, a excepció que es disposi de pla de vigilància
específic.
La inspecció es realitza sobre les prescripcions ambientals fixades en
l’autorització ambiental de les activitats i les condicions de periodicitat
que l’administració pot fixar a nivell vectorial i que podrà o no coincidir amb
la inspecció.
S’incorporaran d’ofici les noves Millors Tècniques Disponibles (MTD’s) a
les revisions de les autoritzacions a mesura que es vagin aprovant en el
termini màxim de 4 anys des de la seva aprovació.
En el termini màxim de 4 mesos es publicarà l’informe d’inspecció que
conclou sobre el grau de compliment de l’establiment i que serà
d’informació pública.
Es requereix la realització de l’informe base en els tràmits relacionats
amb la renovació de l’autorització ambiental.

Com a ENTITAT AMBIENTAL DE CONTROL (EAC) acreditada per les
inspeccions dels annex I (DEI) de les tipologies:
 Industrials (nivell 1)
 Gestors de Residus inclosos abocadors (nivell 1)

VECTORS AMBIENTALS:
 Mostreig d’ Emissions a l’Atmosfera
 Assajos d’ Acústica Ambiental i Edificació
 Mostreig i Analítica d’ Aigües
 Mostreig i Analítica de Residus
 Mesures de Contaminació Lluminosa

•TECORA  Partícules en Suspensió Total (PST),
Metalls (Cd, Cu, Co, Cr, Mn, Ni, V, T, As, Sb), etc
•TECORA-BRAVO  Àcid Clorhídric (HCl),
Mercuri (Hg), etc
•FID  Compostos Orgànics Volàtils (COV’s)
•TESTO  Òxids de nitrogen (NOx), monòxid de
carboni (CO), i diòxid de sofre (SO2) en petites
instal·lacions de combustió
•HORIBA  Monòxid de carboni (CO), òxids de
nitrogen (NOx) en grans instal·lacions de
combustió /incineradores

 Determinació del nivell d’Olors en focus d’emissió actius i passius

Altres acreditacions
Com a ENTITAT COL·LABORADORA en l’ àmbit de PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA
D’INCENDIS segons Llei 3/2010

ORGANISME DE CONTROL (OCA) en Seguretat Industrial
• Inspeccions reglamentàries en Baixa Tensió i Alta Tensió
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