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Sr. Emilio Bonet Domingo 
GENERAL DE ANÁLISIS, MATERIALES 
Y SERVICIOS, SL (GAMASER, SL) 
C. Ronda de Isaac Peral, 4 
46980 Paterna 
 
 
 
Assumpte: Inscripció en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient amb el 

número 127-LA-AIG-R d’acord amb el Decret 60/2015, de 28 d’abril, com a 
laboratori d’assaig en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat 
de les masses d’aigua i gestió dels abocaments [LA-AIG] per al camp 
d’actuació LAR i LAE-A 

 
Senyor, 
 
El 30 d’abril de 2016, va entrar en vigor el Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre entitats 
col·laboradores de medi ambient per als laboratoris en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de 
la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments. 
 
El 18 de juliol de 2019, GENERAL DE ANÁLISIS, MATERIALES Y SERVICIOS, SL, (GAMASER, 
SL) sol·licita a l’Oficina d’Acreditació (número de registre 9015-607338/2019): 

 L’habilitació com a entitat col·laboradora de medi ambient per la via del reconeixement de 
l’acreditació emesa per ENAC amb núm. 176/LE376 (revisió 36 de l’annex tècnic de data 
08/02/2019) en l’àmbit sectorial [LA-AIG] (Laboratori d’assaig en l’àmbit del control i la 
vigilància de les masses d’aigua i gestió dels abocaments) i per als camps d’actuació 
següents: LAR (Determinació analítica de mostres d’aigües residuals d’establiments dels 
diferents usuaris d’aigua) i LAE-A (Determinació analítica en mostres d’aigües residuals ). 

 
El 6 d’agost de 2019, l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores emet l’informe tècnic que 
conclou el següent: 

 GENERAL DE ANÁLISIS, MATERIALES Y SERVICIOS, SL, compleix els requisits 
necessaris per a ser habilitada com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la 
vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments [LA-AIG] per als 
camp d’actuació LAR i LAE-A per la via del reconeixement de l’acreditació ENAC núm. 
176/LE376.  
 

En conseqüència, us comunico que:  
 

1. L’entitat GENERAL DE ANÁLISIS, MATERIALES Y SERVICIOS, SL, s’inscriu, d’ofici, en el 
Registre de entitats col·laboradores de medi ambient amb el número 127-LA-AIG-R com a 
laboratori en l’àmbit del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels 
abocaments per als camps d’actuació i matrius que figuren a la taula següent: 
 

Camp d’actuació Matriu de la mostra 

LAR Determinació analítica en mostres d’aigües 
residuals d’establiments dels diferents usuaris 
d’aigua 

Aigües residuals 

LAE-A Determinació analítica en estacions depuradores 
d’aigües residuals i de llots. 

Aigües residuals 
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Les delegacions tècniques, la direcció tècnica així com l’abast de l’habilitació consten a 
l’annex tècnic d’habilitació que us trameto adjunt. 

 
2. La inscripció en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient atorga a l’entitat  

GENERAL DE ANÁLISIS, MATERIALES Y SERVICIOS, SL, la condició d’entitat habilitada 
per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic durant el període de vigència de 
l’acreditació ENAC núm. 176/LE376 que li ha permès adquirir la condició d’entitat habilitada, 
d’acord amb el que preveu l’article 13.1 del Decret, 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats 
col·laboradores de medi ambient.  
 

3. Per a mantenir l’habilitació, l’entitat GENERAL DE ANÁLISIS, MATERIALES Y SERVICIOS, 
SL, haurà de comunicar la renovació de l’acreditació ENAC prèviament a la finalització de la 
seva vigència. 

 
Com a entitat col·laboradora de medi ambient, GENERAL DE ANÁLISIS, MATERIALES Y 
SERVICIOS, SL, resta sotmesa al règim comú d’habilitació i supervisió de les entitats 
col·laboradores de l’Administració pública de Catalunya previst en el Títol VII de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a 
complir les obligacions específicament regulades al Capítol 3 del Decret 60/2015, de 28 d’abril, 
sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. Així mateix, li és d’aplicació, si escau, els 
Capítols 4 i 5 de l’esmentat Decret que regulen el règim de suspensió, pèrdua i retirada de 
l’habilitació i el règim sancionador.  
 
Així mateix, GENERAL DE ANÁLISIS, MATERIALES Y SERVICIOS, SL, està obligada a 
comunicar a l'Oficina d'Acreditació, amb prou antelació, a fi de poder actuar sobre l'habilitació 
atorgada, qualsevol canvi en l'abast de l’acreditació mitjançant la qual s'ha atorgat l'habilitació 
(ENAC, núm.176/LE376). L'entitat no podrà actuar com a entitat habilitada des del moment en què 
l'acreditació en base a la qual s'atorga l'habilitació quedi sense efecte o sigui modificada. 

 
L’entitat habilitada com a [LA-AIG] podrà actuar exclusivament en la determinació dels paràmetres 
habilitats, que són els que consten en l’edició vigent de l’annex tècnic d’habilitació.  

 
Finalment, us l’informo que, com a entitat col·laboradora habilitada per la via del reconeixement 
d’un organisme oficial d’acreditació (article 5.2.a del decret 60/2015, de 28 d’abril) teniu el dret i 
l’obligació d’utilitzar la referència a la condició d’entitat habilitada d’acord amb les normes d’ús 
recollides en el procediment general PG-01 de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores. 
Aquesta referència s’ha d’ajustar al format següent:  

GENERAL DE ANÁLISIS, MATERIALES Y SERVICIOS, SL està habilitada per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya com a 
laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i 
gestió dels abocaments amb el número 127-LA-AIG-R. 

Atentament, 
 
 
 
 
 
Dolors Masoliver i Jordana 
Cap de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores 
Signat electrònicament 
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