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Identificació de l’expedient 
 
Resolució de l’expedient EXP-145-M relatiu a la sol·licitud presentada per l’empresa 
KEPLER INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L  per a l’ampliació de l’habilitació com a 
entitat de control en l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL] 
per al subcamp d’actuació “Projectes de Descontaminació ” (PD). 
 
 
Antecedents 
 
El 23 de març de 2018, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic emet la 
Resolució d’habilitació de l’empresa KEPLER INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L com a 
entitat de control en l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL] 
per al subcamp d’actuació “Investigació” (I). Aquesta habilitació té una vigència de cinc 
anys comptadors des de la data de la Resolució. 
 
El 18 de juny de 2018, el senyor Norbert Nägele Borst, amb NIF X0879217L, en 
representació de KEPLER INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L presenta a l’Oficina 
d’Acreditació la sol·licitud de modificació de l’abast de l’habilitació com a entitat de control 
en l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL]. En aquesta 
sol·licitud es demana l’ampliació de l’habilitació per al subcamp d’actuació “Projectes de 
Descontaminació” (PD). 
L’entitat aporta còpia de la resolució de 9 de novembre de 2009 de  la “Viceconsejera de 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco” com a entitat d’investigació i recuperació de la 
qualitat del sòl. Així mateix, l’entitat aporta còpia de la resolució de 15 de setembre de 
2010 de la “Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental del Servicio de 
Residuos y Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía” per la qual se li autoritza a la 
gestió de residus perillosos en activitats de descontaminació de sòls i per a l’excavació 
selectiva de sòls. I còpia de la resolució de 3 de març de 2016 de la “Dirección General 
de Prevención y Calidad Ambiental, Servicio de Residuos y Calidad del Suelo de la Junta 
de Andalucía”, d’ampliació de l’autorització per incloure l’excavació selectiva de sòls. No 
obstant això, en aquest cas l’habilitació no s’obté per reconeixement de les autoritzacions 
esmentades sinó per habilitació directa per l’Oficina d’Acreditació (article 5.1.b) del Decret 
60/2015 per al subcamp Projectes de descontaminació (PD). 
 
El 3 de juliol de 2018, l’Oficina d’Acreditació notifica a l’entitat la recepció de la sol·licitud 
de modificació de l’abast de l’habilitació i requereix a l’entitat documentació addicional. 
 
El 10 de juliol de 2018, l’entitat esmena la sol·licitud i presenta la documentació requerida, 
que compleix amb els requisits previstos als articles 6 al 8 del Decret 60/2015.  
 
El 3 de juliol de 2018, l’Oficina d’Acreditació inicia el procés d’avaluació directa per al 
subcamp “Projectes de Descontaminació” (PD) , el qual finalitza en data 17 de juliol de 
2018. El procés compren l’avaluació documental del compliment dels requisits establerts 
en el Procediment específic d’habilitació d’entitats col·laboradores de medi ambient en 
l’àmbit de la prevenció de la contaminació del sòl (PE-EC-SOL) i en el Procediment 
general per a l’habilitació del personal tècnic (PG-10-ANNEX IV-08-01).  
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El 17 de juliol de 2018, l’Oficina d’Acreditació emet l’Informe tècnic d’avaluació de la 
sol·licitud i del compliment de requisits i de la competència tècnica de l’entitat i del seu 
personal en què es conclou que: “la documentació aportada per KEPLER INGENIERÍA Y 
ECOGESTIÓN, S.L és suficient per acreditar el compliment dels requisits exigibles per a 
l’habilitació de l’entitat i el seu personal tècnic com a entitat de control en l’àmbit de la 
prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL] per al subcamp d’actuació: Projectes de 
Descontaminació (PD)”. Aquesta avaluació documental consta de l’avaluació documental 
dels requisits d’independència i imparcialitat, i de formació i experiència del personal 
tècnic de l’entitat d’acord amb els procediments d’habilitació de l’Oficina d’Acreditació.  
 
El 18 de juliol de 2018, la cap de l’Oficina d’Acreditació tramet a l’Agència de Residus de 
Catalunya l’informe tècnic juntament amb el document annex d’avaluació del compliment 
del PG-10 als efectes de sol·licitar l’emissió d’informe vinculant previst a l’article 9.d) del 
Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. 
 
El 18 de juliol de 2018, la cap de l’Oficina d’Acreditació tramet a l’Agència Catalana de 
l’Aigua l’informe tècnic juntament amb el document annex d’avaluació del compliment del 
PG-10 als efectes de sol·licitar l’emissió d’informe vinculant previst a l’article 9.d) del 
Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. 
 
El 19 de juliol de 2018, l’Agència de Residus de Catalunya tramet resposta a l’Oficina 
d’Acreditació indicant que no pot emetre informe amb caràcter vinculant sobre la 
sol·licitud d’habilitació de KEPLER INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L atès que aquest 
tràmit ho és només a efectes documentals i aquesta és una funció que té encomanada 
l’Oficina d’Acreditació en el marc del Decret 60/2015. 
 
El 26 de juliol de 2018, l’Agència Catalana de l’Aigua tramet resposta a l’Oficina 
d’Acreditació indicant que en aquesta fase documental l’Agència Catalana de l’Aigua no 
té cap aportació a fer respecte de la valoració realitzada per l’oficina d’acreditació. 
 
El 27 de juliol de 2018, la cap de l’OA emet la proposta de Resolució d’habilitació de 
KEPLER INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L com a entitat de control en l’àmbit sectorial 
de la prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL] per al subcamp d’actuació: Projectes 
de Descontaminació (PD), la qual consta notificada a l’entitat el 30 de juliol de 2018. 
 
El 30 de juliol de 2018, el senyor Baldomer Corderroure, en representació de l’entitat 
KEPLER INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L accepta la proposta de Resolució 
esmentada en el punt anterior. 
 
 
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 
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sobre l’habilitació correspon a la direcció general competent en matèria d’entitats 
col·laboradores de medi ambient.  
 
I atès que s'han complert els tràmits legalment establerts i que l’empresa KEPLER 
INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L compleix els requisits generals i específics 
d’habilitació previstos als articles 6 al 8 del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les 
entitats col·laboradores de medi ambient, així com els requisits de funcionament 
expressament previstos a la norma UNE-EN ISO 17020. 
 
D’acord amb el que consta a l’annex d’aquesta Resolució i que figura a l’expedient de 
l’entitat, 
 
 
Resolc 
 
PRIMER: 
 
Atorgar a l’entitat KEPLER INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L, amb número 
d’identificació fiscal B-09300401, l’ampliació de l’habilitació com a entitat de control en 
l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL] per al subcamp 
d’actuació “Projectes de Descontaminació” (PD). 
 
Les delegacions tècniques, la direcció tècnica i el personal tècnic habilitat són els que 
consten en l’Annex tècnic vigent publicat al web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic pot revisar-lo si 
ho considera necessari. 
 
Aquesta ampliació de l’habilitació té una vigència de cinc anys, d’acord amb el que 
preveu l’article 13.2 a) del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores 
de medi ambient, comptadors des de la primera resolució d’habilitació de data 23 de març 
de 2018. 
 
L’entitat KEPLER INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L, resta subjecta als requisits i 
obligacions de l’habilitació següents: 
 

• Requisits: Complir i mantenir els requisits en funció dels quals se’ls ha atorgat 
l’habilitació, que preveu la normativa vigent sobre entitats col·laboradores.  

 
• Obligacions: Complir les obligacions previstes, amb caràcter general, per a les 

entitats col·laboradores a l’article 94 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
desenvolupades als articles 15 al 19 del Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les 
entitats col·laboradores de medi ambient i a la normativa sectorial aplicable durant 
la vigència de l’habilitació recollides específicament al PG-03. 

 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta Resolució o dels requisits que 
justifiquen l’habilitació de l’entitat KEPLER INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L o el seu 
personal tècnic habilitat, així com incórrer en algunes de les circumstàncies tipificades als 
articles 97 i 98 de la Llei 26/2010 pot motivar la suspensió o retirada total o parcial de 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Qualitat Ambiental 
i Canvi Climàtic  

Núm. expedient EXP-145-M 

 

PQ-28-D_ Rev03_03102016_Proposta i resolució habilitació unificada Pàg.  4 de 4 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 934 958 000 
Fax 934 197 547 

 

 

 

l’habilitació de conformitat amb el previst als articles 22 i 23 del Decret 60/2015, de 28 
d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. 
 
 
SEGON:  
 
Ordenar la modificació de la inscripció que consta de l’entitat KEPLER INGENIERÍA Y 
ECOGESTIÓN, S.L en el Registre d’entitats col·laboradores medi ambient com a entitat 
de control en l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL] amb el 
número 076-EC-SOL-R. 
 
TERCER:  
 
Com a entitat col·laboradora inscrita en el Registre d’entitats col·laboradores de medi 
ambient per al subcamp d’actuació: Projectes de Descontaminació (PD), KEPLER 
INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L té el dret i l’obligació d’utilitzar la referència a la seva 
condició d’entitat habilitada d’acord amb les normes d’ús contingudes als procediments 
generals de l’Oficina d’Acreditació. Aquesta referència s’ha d’ajustar al format següent: 
 

KEPLER INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L està habilitada per la Direcció General 
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya com a entitat 
de control en l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl amb el 
número d’inscripció en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient 076-
EC-SOL-R.  

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot 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 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, a la data de la signatura electrònica 
 
La directora general de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic 
 
 
 
 
 
 

 

Mercè Rius i Serra  
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