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i Habitatge
Decret 397/2006, de 17 d'octubre, d'aplicació del règim de comerç de drets
d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema d'acreditació
de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle
DOGC núm.4748, 26.10.2006

La Llei 1/2005, de 9 de març, reguladora del règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb
efecte d'hivernacle, de transposició de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 13 d'octubre, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de
gasos amb efecte d'hivernacle en la Comunitat, posteriorment modificada per la Directiva
2004/101/CE, regula, entre d'altres, els aspectes següents: els elements de competència
autonòmica en el seu àmbit d'aplicació; l'autorització administrativa de l'òrgan competent de les
comunitats autònomes de les instal·lacions que generen emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle incloses en els seus annexes; l'obligació dels titulars de les instal·lacions afectades de
fer el seguiment i notificació de les emissions anuals mitjançant la presentació d'un informe
verificat sobre les emissions de l'any precedent i la validació d'aquest informe per l'òrgan
autonòmic competent; la tramitació de la sol·licitud per a l'assignació de drets d'emissió per part de
l'òrgan autonòmic competent, i, la necessitat de desenvolupament reglamentari de les bases del
sistema de seguiment d'emissions i les obligacions del subministrament d'informació.
Les normes bàsiques que han de regir els sistemes de seguiment i verificació de les emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle de les instal·lacions autoritzades de conformitat amb la Llei
esmentada estan regulades pel Reial decret 1315/2005, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen
les bases dels sistemes de seguiment i verificació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
Així mateix, s'atribueix la competència en matèria d'acreditació de verificadors a les comunitats
autònomes, les quals han de designar l'òrgan autonòmic competent en matèria d'acreditació.
El Decret 390/2004, de 21 de setembre, d'assignació de competències en matèria d'emissió de
gasos amb efecte d'hivernacle indica que correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental
del Departament de Medi Ambient i Habitatge: tramitar i resoldre, a proposta de la Ponència
Ambiental, les autoritzacions d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle així com les
modificacions i l'extinció de les mateixes per a les instal·lacions catalanes incloses en l'àmbit
d'aplicació de la Llei 1/2005; validar, a proposta de la Ponència Ambiental, l'informe verificat de les
emissions que presentin els titulars d'instal·lacions autoritzades, i tramitar les sol·licituds
d'assignació de drets d'emissió i les sol·licituds d'exclusió temporal en el termes previstos a la
disposició transitòria quarta de la Llei 1/2005.
Per tot l'exposat, es fa necessari, d'acord amb les normes bàsiques establertes a la Llei 1/2005, de
9 de març, i el Reial decret 1315/2005, de 4 de novembre:
1. Establir un sistema d'intervenció administrativa eficaç, transparent i àgil per tramitar les
sol·licituds i/o modificacions d'autorització d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle; les
validacions dels informes anuals d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle; les sol·licituds
d'assignació de drets d'emissió i d'exclusió temporal, i que garanteixi la coordinació i comunicació
amb la comissió de coordinació de polítiques de canvi climàtic i amb l'Administració general de
l'Estat en temes de la seva competència.
2. Designar l'òrgan autonòmic competent en matèria d'acreditació de verificadors per exercir les
funcions que deriven de la normativa reguladora del comerç de drets d'emissió de gasos amb
efecte d'hivernacle i regular un sistema àgil, transparent i fiable d'acreditació i/o reconeixement de
verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle que compleixi amb els requisits
de la norma EN ISO/IEC 17011 i que segueixi els criteris d'harmonització definits a la guia EA-6/03
de la EA (European Co-operation for Acreditation).
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D'acord amb l'article 144.1.i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut
d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida per
a la regulació del règim d'autorització i seguiment de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.
Correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge les competències en matèria de qualitat
ambiental i de protecció de l'àmbit atmosfèric, d'acord amb el Decret 296/2003, de 20 de
desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller/a de Medi Ambient i
Habitatge, i d'acord amb el Govern,
Decreto:
Capítol I
Disposicions de caràcter general
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte:
a) Establir el règim jurídic de les autoritzacions d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i la
validació de l'informe anual de seguiment de les emissions;
b) Regular el procediment d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte
d'hivernacle, el seu funcionament i seguiment de les actuacions de verificació, i;
c) Determinar els òrgans competents per al règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb
efecte d'hivernacle.
Article 2
Definicions
Als efectes d'aquest Decret s'entén per:
a) Acreditació: dictamen final emès per l'òrgan competent en aquesta matèria fonamentat en una
avaluació detallada del verificador que demostra la seva competència per dur a terme la verificació
dels informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle per al tipus d'activitats i amb la
metodologia establerta.
b) Auditoria d'entitat: auditoria realitzada per tal de garantir que el sol·licitant disposa d'una
estructura organitzativa i de funcionament que garanteix la seva competència tècnica per dur a
terme les funcions objecte de la seva activitat segons els criteris establerts a la normativa de
referència o en la documentació emesa per la Direcció General de Qualitat Ambiental, que els hi
siguin d'aplicació.
c) Auditoria de camp: auditoria realitzada per tal de comprovar en la pràctica que la competència
tècnica del personal i del verificador és suficient, idònia i adient per dur a terme les funcions
objecte de la seva activitat, segons els criteris establerts a la normativa de referència, al propi
sistema de qualitat del sol·licitant i en la documentació aplicable emesa per la Direcció General de
Qualitat Ambiental.
d) Auditoria de seguiment: auditoria de caràcter periòdic amb la finalitat de garantir que el
verificador manté els requisits que van justificar la seva acreditació.
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e) Falsedat: realitzar afirmacions i/o aportar dades que demostrablement no són certes o presentar
documents, com per exemple, certificats, etc. que no responen a la realitat, així com ocultar
intencionadament dades.
f) Inexactitud: presentar documentació insuficient, o que no s'ajusti al que requereix la normativa
d'aplicació, com per exemple, la manca d'analítiques o de comprovacions requerides per
l'Administració sense justificació.
g) Intercomparació: actuació organitzada per a la participació de diverses entitats acreditades amb
l'objectiu d'avaluar la competència tècnica i comparabilitat de les seves actuacions d'acord amb
l'abast de la seva acreditació.
h) Intervenció: actuació puntual de l'Administració per tal de verificar el compliment de les
obligacions assumides per les entitats acreditades i el grau de compliment de les normes
tècniques a aplicar.
i) Negligència: s'entén com a actuació negligent realitzar afirmacions o emetre actes, informes,
declaracions sense rigor, o sense la prèvia verificació que puguin donar lloc a una interpretació
confusa i/o errònia per part de l'Administració, així com utilitzar una metodologia no correcta i/o
utilitzar mitjans no adequats.
j) Nou entrant: tota instal·lació que desenvolupi una o més de les activitats indicades a l'annex 1 de
la Llei 1/2005, de 9 de març, a la qual se li concedeix una autorització d'emissió de gasos amb
efecte d'hivernacle per tractar-se d'una nova instal·lació o una renovació de l'autorització deguda a
un canvi en el caràcter o el funcionament de la instal·lació o una ampliació d'aquesta, amb
posterioritat a la notificació a la Comissió Europea del Pla Nacional d'Assignació.
k) Organisme relacionat: s'entén com a organisme relacionat a un verificador qualsevol empresa,
associació, organització, agrupació o similar que, respecte d'aquest verificador:
Té propietaris comuns o propietaris comuns en els Consells (excepte quan els propietaris no tenen
la possibilitar d'influenciar sobre el resultat de l'actuació del verificador).
Rendeix comptes directament al mateix nivell de direcció.
Disposa d'acords contractuals, parentesc directe o altres que puguin influir en el resultat de
l'actuació.
Té interessos comuns i/o comparteix estructura organitzativa, i pot influir en la presa de decisions.
Té acords de pagament de comissions de venda i/o altres formes de compensació econòmica.
l) Tècnic/a capacitat/ada: tècnic/a adscrit/a a un verificador que prèvia avaluació dels seus
coneixements i experiència ha obtingut el reconeixement de la seva aptitud per a l'exercici de
determinades actuacions i/o funcions.
m) Verificador (verificador d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle): organisme
competent, independent i imparcial, amb personalitat jurídica i/o física pròpia, acreditat com a
responsable per actuar i informar al llarg del procés de verificació d'acord amb els requisits
detallats en aquest Decret i en la Directiva 2003/87/CE, de 13 d'octubre.
Article 3
Àmbit d'aplicació
Aquest Decret és aplicable a:

Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

3

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
3.1 Les instal·lacions ubicades a Catalunya incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9
de març, reguladora del règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.
3.2 Tots els verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle que s'acreditin
d'acord amb aquest Decret o portin a terme les seves actuacions a Catalunya en el marc de la
Directiva 2003/87/CE, de 13 d'octubre.
Article 4
Taxes
4.1 Els procediments administratius per a l'aplicació del règim del comerç de drets d'emissió en el
marc d'aquest Decret resten subjectes al pagament de les taxes que siguin legalment establertes.
4.2 L'acreditació dels verificadors d'informes d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i el
seguiment de les seves actuacions resta subjecte al pagament de les taxes que siguin legalment
establerts.
Capítol II
Procediments per a l'aplicació del règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte
d'hivernacle
Article 5
Autoritzacions d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle
5.1 Correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge tramitar i resoldre, a proposta de la Ponència Ambiental, les sol·licituds, modificacions i
extincions d'autoritzacions d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle de les instal·lacions
incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret.
5.2 A tal efecte, els titulars de les instal·lacions afectades han de presentar les sol·licituds
d'autoritzacions o notificacions de modificacions a la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge formalitzant els corresponents models d'instància dels
annexos 2 i 3 d'aquest Decret respectivament amb la documentació requerida i amb la informació
de l'annex 1: Taules per a notificacions.
5.3 L'autorització d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle ha d'indicar, a més de l'establert a
l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, el següent:
a) Relació de la/les instal·lació/ons afectada/ades i els principals equips i dispositius que les
integren.
b) Relació de combustibles i matèries primeres i auxiliars utilitzats que el seu ús pugui produir
emissions de gasos enumerats a l'annex 1 de la Llei 1/2005, de 9 de març.
c) Nivells de plantejament mínim per a realitzar el seguiment de les emissions per a cada font i/o
equip afectat, atenent a la Decisió 2004/156/CE, de 29 de gener de 2004.
d) Descripció detallada de la metodologia a seguir per un o més dels mitjans indicats a
continuació:
Descripció de la metodologia específica de la instal·lació indicant detalladament la fórmula
utilitzada, les correccions existents, descomptes aprovats i excepcions requerides.
Fent referència al mètode de càlcul de les guies sectorials descrites a l'article 7.
Fent referència al mètode de càlcul de l'annex de la Decisió 2004/156/CE, de 29 de gener de
2004.
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e) Les obligacions de notificació de qualsevol canvi o projecte de canvi en el caràcter, el
funcionament o la mida així com també la renovació o substitució de dispositius, incloent les
aturades parcials o totals de les instal·lacions autoritzades.
f) Les obligacions de notificació de qualsevol canvi que afecti a la identitat o al domicili del titular i
altra informació de caràcter general presentada pel titular en la sol·licitud d'autorització.
5.4 Les resolucions d'autorització d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle han de comunicarse als ajuntaments dels municipis on es trobin ubicades les instal·lacions autoritzades.
Article 6
Sol·licitud d'assignació de drets d'emissió
6.1 Correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge tramitar les sol·licituds d'assignació de drets d'emissió.
6.2 Aquestes sol·licituds s'han de presentar a la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge mitjançant el model d'instància de l'annex 4
degudament formalitzat.
6.3 La Direcció General de Qualitat Ambiental ha de trametre la sol·licitud al Ministeri de Medi
Ambient en el termini màxim de 10 dies.
6.4 Les instal·lacions que tinguin la consideració de nous entrants poden sol·licitar l'assignació
individualitzada de drets d'emissió un cop disposin de la notificació de la resolució d'autorització
seguint el procediment establert en l'apartat segon d'aquest article.
Article 7
Guies pel Sistema de Gestió de Dades pel Seguiment, Verificació i Notificació de les
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
7.1 Als efectes d'establir i facilitar una correcta implementació del sistema de gestió de dades per
al seguiment, verificació i notificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle del qual,
les instal·lacions afectades han de disposar, la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha d'elaborar guies específiques, per a diferents
sectors afectats.
7.2 Aquestes guies han de tenir en compte els requisits establerts a l'annex III de la Llei 1/2005,
de 9 de març, per la que es regula el règim del comerç d'emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle, les directrius contingudes a la Decisió 2004/156/CE, de 29 de gener de 2004, les
recomanacions acordades per la comissió de polítiques de canvi climàtic sobre l'aplicació
coordinada de les directrius de seguiment d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per
sectors d'activitats i els pactes acordats amb els sectors afectats de Catalunya.
7.3 Aquestes guies han de ser aprovades pel conseller/consellera de Medi Ambient i Habitatge
previ informe de la Ponència Ambiental i la resolució de la seva aprovació s'ha de publicar al
DOGC. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha de vetllar per la seva divulgació.
7.4 Les guies disponibles s'han de tenir en compte com a directrius a considerar en la obligació
d'establir, pels titulars d'instal·lacions afectades, una adequada metodologia de seguiment de les
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
7.5 Les diferents guies que s'estableixin s'ha de comunicar a la Comissió de Coordinació de
Polítiques de Canvi Climàtic.
Article 8
Informe anual de seguiment de les emissions.
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8.1 Correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, a proposta de la Ponència Ambiental, validar l'informe anual verificat d'emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle, que els titulars d'instal·lacions afectades han de presentar abans
del 28 de febrer de l'any següent al l'any del seguiment, formalitzant el model d'instància de
l'annex 5 amb la documentació requerida i amb la informació de l'annex 1 corresponent (Taules
per a notificacions).
8.2 Un cop validats, la Direcció General de Qualitat Ambiental, inscriu, abans del 31 de març de
cada any, la dada sobre emissions de l'any precedent a la taula d'emissions verificades habilitada
en el registre nacional de drets d'emissió.
8.3 En cas que els informes no siguin satisfactoris, s'ha de notificar a la persona titular una
proposta de resolució en la qual hi han de constar les discrepàncies, així com les accions per
esmenar les deficiències i, si s'escau, l'estimació d'emissions utilitzant la metodologia establerta a
l'autorització. La persona titular disposa de 10 dies per al·legar el que consideri oportú. Un cop
avaluades les al·legacions, la Direcció General de Qualitat Ambiental resol i inscriu la dada
d'emissió a la taula d'emissions verificades en el registre nacional de drets d'emissió.
8.4 Si es presenta un informe anual sense verificació, o bé quan es consideri per part de la
Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, que la
verificació i/o l'actuació dels verificadors no s'ha realitzat correctament, s'ha de requerir a la
persona titular de la instal·lació a presentar un nou informe degudament verificat en el termini de
10 dies.
8.5 En els supòsits en el quals la persona titular no remeti l'informe verificat en el termini establert
en el punt 1 d'aquest article, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha d'estimar les emissions
utilitzant la metodologia establerta a l'autorització i inscriure les emissions a la taula d'emissions
verificades.
Article 9
Format
La documentació i les taules de l'annex 1 a lliurar per les persones titulars en el marc de les
tramitacions a que fan referència els articles 5 i 8 d'aquest Decret s'han de presentar en el format i
suport informàtic que fixi el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Article 10
Potestat sancionadora
Correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge, l'exercici de la potestat sancionadora per
les infraccions previstes a la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual regula el règim del comerç de
drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle, d'acord amb la següent distribució:
a) Al director/a general de Qualitat Ambiental, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu i greu.
b) Al conseller/a de Medi Ambient i Habitatge, per a la comissió d'infraccions de caràcter molt greu.
Capítol III
Designació de l'òrgan autonòmic competent en matèria d'acreditació de verificadors
d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i regulació del sistema d'acreditació
de verificadors
Article 11
Òrgan competent
11.1 Es designa la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge com a òrgan autonòmic competent en matèria d'acreditació de verificadors d'informes
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
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11.2 La gestió del sistema d'acreditació de verificadors que estableix aquest Decret correspon a la
Direcció General de Qualitat Ambiental.
Article 12
Comitè d'acreditació. Composició i atribucions
12.1 Es crea el Comitè d'acreditació com a òrgan col·legiat encarregat de garantir la imparcialitat i
la representació de totes les parts implicades en els processos d'acreditació portats a terme per la
Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Aquest
Comitè és adscrit al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
12.2 Amb l'objectiu d'aconseguir la paritat de gènere, en la composició del Comitè s'ha de tendir a
assolir una participació mínima del 50% de dones.
12.3 Formen el Comitè d'acreditació:
a) El president/a, que és el/la director/a general de Qualitat Ambiental.
b) Un/a vocal representant del Departament de Treball i Indústria.
c) Un/a vocal representant de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
d) Un/a vocal representant dels verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle
acreditats per la Direcció General de Qualitat Ambiental per tal de garantir la seva representació
com a part interessada de conformitat amb la normativa de referència. Aquest/a vocal és designat
a proposta del conjunt dels verificadors acreditats.
e) Un/a representant dels sectors industrials objecte de l'actuació de les entitats acreditades,
nomenat a proposta del Consell de cambres de Catalunya.
f) El/la responsable de l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores.
g) El/la secretari/a amb veu però sense vot que serà un funcionari de la Direcció General de
Qualitat Ambiental.
12.4 Les atribucions del Comitè d'acreditació són:
a) Emetre les propostes de resolució d'atorgament, denegació, modificació o renovació de
l'acreditació.
b) Emetre les propostes de retirada de l'acreditació.
12.5 El funcionament del Comitè d'acreditació es regeix per la normativa reguladora dels òrgans
col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Article 13
La Comissió Tècnica per l'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb
efecte d'hivernacle. Composició i atribucions
13.1 Es crea la Comissió Tècnica per l'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos
amb efecte d'hivernacle adscrita a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
13.2 La Comissió Tècnica per l'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb
efecte d'hivernacle ha d'estar integrada per un mínim de sis i un màxim de deu tècnics o tècniques
designats a proposta dels sectors industrials afectats, els verificadors acreditats, el departament
amb competències en matèria d'indústria i del departament competent en matèria de medi
ambient. La composició de la Comissió es determina per resolució del/de la director/a general de
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Qualitat Ambiental, actuant com a secretari/a de la Comissió un funcionari de la Direcció General
de Qualitat Ambiental.
13.3 La Comissió Tècnica per l'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb
efecte d'hivernacle és l'encarregada d'assistir tècnicament a la Direcció General de Qualitat
Ambiental en els aspectes relacionats amb l'acreditació i el funcionament dels verificadors
d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle mitjançant l'elaboració d'instruccions
tècniques que seran aprovades pel/per la director/a general de Qualitat Ambiental.
Article 14
Registre
14.1 Es crea el registre de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle que
té caràcter públic i s'adscriu a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
14.2 Consten en el registre les dades identificatives del verificador, l'abast de l'acreditació i els
preus comunicats.
14.3 La Direcció General de Qualitat Ambiental ha de comunicar les dades identificatives dels
verificadors acreditats i l'abast de la seva acreditació a la comissió de coordinació de polítiques de
canvi climàtic.
14.4 Totes les dades referents a persones es recullen, tracten i presenten desagregades per
sexes d'acord amb allò que estableix l'acord de Govern de 14 de març de 2006.
Article 15
Abast de l'acreditació
Els verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle poden ser acreditats per un
o més dels grups d'activitats establert a l'annex 7 d'aquest Decret i per a cada grup es poden
acreditar per al mètode de càlcul o el mètode de mesura segons la Decisió 2004/156/CE, de 29 de
gener de 2004.
Article 16
Requisits dels verificadors
Poden optar a l'acreditació com a verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte
d'hivernacle les entitats, públiques o privades, que compleixin els requisits d'independència i
imparcialitat; organització i qualitat; personal; mitjans i equips, i responsabilitats, fixats a l'annex 8
d'aquest Decret.
Article 17
Manteniment dels requisits dels verificadors
17.1 Els requisits exigits per a l'atorgament de l'acreditació com a verificador s'han de mantenir al
llarg de tot el període de vigència d'aquesta.
17.2 La pèrdua d'algun dels requisits inhabilita al verificador per dur a terme les actuacions i/o
funcions per a les quals està acreditat fins que s'esmeni la deficiència.
Article 18
Funcionament
18.1 Les actuacions dels verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte hivernacle resten
subjectes als requeriments tècnics, els mètodes i els règims de gestió que fixa la normativa
aplicable, els continguts en la resolució d'acreditació i els fixats a les instruccions tècniques
aprovades per la Direcció General de Qualitat Ambiental. Els verificadors són els responsables de
llurs actuacions.
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18.2 El funcionament dels verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle és
supervisat i, si escau, intervingut per la Direcció General de Qualitat Ambiental per tal de verificar
el compliment dels requisits i les condicions de l'acreditació.
Article 19
Drets i obligacions dels verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle
19.1 Són drets dels verificadors:
a) Dur a terme les actuacions per a les quals han obtingut l'acreditació.
b) Percebre per llurs actuacions els preus comunicats.
c) Utilitzar la marca i la condició d'acreditat.
d) Participar, a través dels seus representants, en el Comitè d'acreditació i comissions tècniques
corresponents a la seva activitat.
e) Rebre informació sobre les reclamacions que terceres parts efectuïn en contra seva.
f) Demanar a la Direcció General de Qualitat Ambiental la suspensió temporal voluntària de
l'acreditació per un període màxim d'un any, i si escau, la retirada de l'acreditació.
19.2 Són obligacions dels verificadors:
a) Informar immediatament a la Direcció General de Qualitat Ambiental de qualsevol canvi o
modificació que es produeixi respecte els requisits i condicions avaluats en el procés d'acreditació
de l'entitat.
b) Lliurar a la Direcció General de Qualitat Ambiental tots els expedients, documentació, actes i
certificacions de què disposi en cas de cessament definitiu de la seva activitat com a verificador
acreditat.
c) Sotmetre's en qualsevol moment a la intervenció i/o auditoria de la Direcció General de Qualitat
Ambiental.
d) Disposar d'una pòlissa d'assegurances o altra sistema de garantia suficient que cobreixi les
responsabilitats derivades de llur actuació i les derivades d'una possible suspensió i/o retirada de
l'acreditació, d'acord amb l'annex 8 d'aquest Decret.
e) Participar en els exercicis d'intercomparació que fixi la Direcció General de Qualitat Ambiental.
f) Complir amb els criteris d'acreditació que li siguin aplicables.
g) Complir amb les instruccions tècniques dictades per la Direcció General de Qualitat Ambiental.
h) Fer un correcte ús de la condició d'acreditat.
i) Mantenir les condicions, els mitjans i el personal que van determinar la seva acreditació.
j) Mantenir els expedients, la documentació i les certificacions durant un període mínim de 10
anys.
k) Tarifar llurs actuacions d'acord amb els preus comunicats a l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
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l) Dur a terme totes les actuacions per a les quals tenen acreditació, que els siguin encarregades
formalment i expedir els informes i les declaracions que se'n derivin.
m) Mantenir la confidencialitat sobre la informació obtinguda en llurs actuacions.
n) No incórrer en incompatibilitat en l'exercici de llurs funcions públiques i privades, d'acord amb el
que disposa aquest Decret.
o) Comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental les actuacions que realitzaran com a
entitat acreditada per tal que l'Administració hi pugui assistir, si escau.
p) Facilitar la informació requerida per la Direcció General de Qualitat Ambiental.
q) Informar sobre l'abast de la seva acreditació i els serveis que pot oferir.
r) Descriure el procés per a la verificació dels informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle
que inclogui les normes i els procediments aplicats per tal d'emetre o refusar una declaració sobre
la verificació.
s) Descriure els mètodes pels quals el verificador obté recolzament financer, així com informació
general sobre els preus aplicables als titulars de les instal·lacions per realitzar les tasques de
verificació.
t) Informar sobre les vies per tal de poder formular reclamacions, recursos i/o contenciosos.
u) Qualsevol altra obligació que s'imposi en la normativa que els sigui d'aplicació.
Article 20
Sol·licitud d'acreditació
Els verificadors interessats han de presentar a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a
qualsevol dels registres a què es refereix la legislació de procediment administratiu comú, la
sol·licitud d'acreditació d'acord amb l'annex 9 d'aquest Decret degudament formalitzada.
Article 21
Procediment d'acreditació
Un cop presentada la sol·licitud d'acreditació, la tramitació de l'acreditació de verificadors
d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle la duu a terme la Direcció General de
Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge mitjançant el procediment que
figura a l'annex 10 d'aquest Decret i que consta de les fases següents:
a) Avaluació de la suficiència de la documentació presentada.
b) Auditoria d'entitat.
c) Auditories de camp.
d) Proposta de resolució.
Article 22
Resolució i inscripció en el registre
22.1 La Direcció General de Qualitat Ambiental és l'òrgan competent per emetre la resolució
d'acreditació com a verificador d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.
22.2 En la resolució d'acreditació s'ha de concretar:
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L'abast de l'acreditació (grup d'activitat, tipus d'activitat, mètode de càlcul d'emissions i normativa
de referència).
Període de validesa de l'acreditació.
Les condicions específiques que s'imposin a l'entitat.
Delegacions del verificador cobertes per l'acreditació.
Aquesta resolució incorpora un annex en el qual consta la relació de tècnics/ques capacitats/ades.
22.3 L'acreditació s'entén atorgada sens perjudici de qualsevol altra autorització o llicència
exigible en cada cas per la legislació vigent.
22.4 La resolució es dicta i notifica en el termini de 6 mesos a comptar de la presentació de la
sol·licitud d'acreditació. Passat el termini establert sense haver dictat i notificat la resolució s'entén
que la sol·licitud és denegada.
22.5 La part dispositiva de la resolució d'acreditació s'ha de publicar en el DOGC.
22.6 L'entitat acreditada s'inscriu d'ofici per la Direcció General de Qualitat Ambiental en el
Registre de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.
Article 23
Efectes de l'acreditació
23.1 L'acreditació comporta el reconeixement de l'aptitud i la capacitat del verificador per dur a
terme les actuacions i/o funcions per a les quals ha estat expressament acreditat.
23.2 El verificador ha de fer constar aquesta condició en tots els documents que emeti com a
resultat de les seves actuacions com a acreditat.
Article 24
Vigència i seguiment de l'acreditació
24.1 L'acreditació s'atorga per un període de cinc anys i és renovable pel mateix termini.
24.2 La Direcció General de Qualitat Ambiental ha de portar a terme el seguiment del compliment
dels requisits que van motivar l'acreditació del verificador mitjançant la realització periòdica
d'auditories i/o intervencions d'acord amb el que s'estableix a l'annex 10 d'aquest Decret.
Article 25
Ampliació de l'abast de l'acreditació
25.1 En cas que un verificador acreditat vulgui sol·licitar l'ampliació de la seva acreditació ha de
presentar el model de sol·licitud, d'acord amb l'annex 9, degudament emplenat.
25.2 La Direcció General de Qualitat Ambiental avalua la suficiència de la documentació
presentada i realitzarà, segons escaigui, les auditories d'entitats i/o auditories de camp
corresponents d'acord amb el que estableix l'article 21 d'aquest Decret.
Article 26
Modificació de l'acreditació
26.1 La modificació de les condicions de l'acreditació es pot donar pels següents supòsits:
a) Modificació de les condicions documentals que afecten a l'estructura organitzativa i/o de
funcionament.
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b) Ampliació de la relació de personal que consta a l'annex de la resolució, per la qual cosa haurà
de ser requisit previ l'avaluació favorable d'una auditoria de camp.
c) Pèrdua de personal capacitat relacionat en l'annex de la resolució per inactivitat durant un
període de dos anys, o per avaluació desfavorable derivada del seguiment de les seves
actuacions.
26.2 En cas que la modificació de les condicions de l'acreditació afectin al personal capacitat i/o
als requisits d'acreditació establerts en aquests Decret, la Direcció General de Qualitat Ambiental
podrà portar a terme noves auditories d'entitat i/o de camp, segons s'escaigui, per tal d'avaluar el
compliment d'aquest Decret.
Article 27
Renovació de l'acreditació
27.1 El verificador acreditat que, transcorregut el termini de vigència de la seva acreditació, vulgui
iniciar el tràmit de renovació, ha de presentar la sol·licitud corresponent, d'acord amb l'annex 9,
degudament emplenada, amb una antelació mínima de 4 mesos abans de la seva finalització.
27.2 Per tal de garantir que el verificador ambiental manté els requisits que van motivar la seva
acreditació i/o d'altres que li siguin d'aplicació, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha de
realitzar el mateix procés que en l'acreditació inicial d'acord amb l'article 21.
Article 28
Suspensió de l'acreditació
28.1 La suspensió de l'acreditació d'un verificador d'informes d'emissió de gasos amb efecte
d'hivernacle es podrà produir:
a) A petició del propi verificador.
Un verificador acreditat pot demanar la suspensió temporal de la seva acreditació per a la totalitat
o part del seu abast, per un termini màxim i improrrogable d'un any quan ho aconsellin la
successió de fets o circumstàncies previstes o imprevistes que puguin ser causa de modificació de
les condicions i/o requisits que van justificar la seva acreditació i/o que puguin suposar un
incompliment dels requisits establerts en aquest Decret.
b) D'ofici a iniciativa de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
Es pot procedir a la suspensió de l'acreditació d'un verificador quan aquest hagi deixat de complir,
de manera reiterada, els requisits i obligacions inherents a l'acreditació, i, en particular, quan:
Modifiqui els requisits i condicions per als quals va obtenir l'acreditació sense comunicar-ho
immediatament a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
Obstaculitzi en totes les seves manifestacions l'activitat d'inspecció i seguiment de la Direcció
General de Qualitat Ambiental.
No adopti les mesures preventives i de correcció de desviacions que hagin estat imposades per la
Direcció General de Qualitat Ambiental.
No porti a terme una correcta formació, supervisió i control dels/de les tècnics/ques de l'entitat que
asseguri la qualitat de les tasques desenvolupades per aquests.
Utilitzi incorrectament la condició d'acreditat.
No mantingui la confidencialitat sobre la informació obtinguda en les actuacions com a verificador
acreditat.
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Es negui injustificadament a participar en exercicis d'intercomparació.
No mantingui al dia els procediments i registres necessaris per a la justificació documental dels
requisits d'independència, imparcialitat i confidencialitat.
En aquests casos, prèvia audiència al verificador en el termini de 10 dies, es pot suspendre la
seva acreditació per a la totalitat o part del seu abast, si escau, per un termini de temps no inferior
a 4 mesos, sense perjudici que atenent a la gravetat de les infraccions o al fet que l'entitat no hagi
corregit les deficiències en aquest termini s'iniciï el procediment de retirada, d'acord amb el que
estableix l'article 30 d'aquest Decret, i en el seu cas, donar compte al Ministeri Fiscal als efectes
de les accions penals que se'n puguin derivar.
28.2 La suspensió de l'acreditació es fa mitjançant resolució del/de la director/a general de
Qualitat Ambiental a proposta del/de la responsable de l'Oficina d'Acreditació de la Direcció
General de Qualitat Ambiental.
28.3 Les suspensions d'acreditació es fan públiques al web del Departament de Medi Ambient i
Habitatge.
28.4 La suspensió de la totalitat o part de l'abast de l'acreditació suposa la prohibició, mentre duri
la suspensió, de fer ús de la marca d'acreditat i de la condició d'acreditat per a l'abast en què s'ha
suspès l'acreditació.
28.5 La suspensió de l'acreditació es pot aixecar, en el cas del punt 28.1.a), a petició de
l'interessat, i en tots els casos, sempre que hagi aportat evidències documentals d'haver esmenat
les deficiències que van motivar la suspensió i s'hagin efectuat les auditories pertinents, si escau.
Transcorregut el termini màxim de suspensió sense que el verificador hagi esmenat les causes
que la van motivar s'iniciarà el procediment de retirada de l'acreditació.
28.6 L'aixecament de la suspensió d'acreditació comporta l'abonament de les taxes legalment
establertes.
Article 29
Retirada de l'acreditació
La retirada total o parcial de l'acreditació d'un verificador d'informes d'emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle es pot produir per alguna de les causes següents:
a) Fer actuacions per a les quals no es disposi de l'acreditació corresponent.
b) Dur a terme actuacions havent modificat els requisits i condicions necessàries que van motivar
l'acreditació.
c) Incórrer en pràctiques que restringeixin els principis de lliure concurrència.
d) Fer actuacions mitjançant persones no capacitades o emprant mitjans o metodologies
incorrectes.
e) Fer actuacions negligents o amb falsedat en les dades subministrades que comportin una
retirada del 10% de les capacitacions de personal tècnic de l'entitat, amb un mínim de 2, al llarg
d'un any.
f) Fer actuacions que vulnerin els requisits d'imparcialitat i independència del verificador.
g) Incomplir de forma reiterada les obligacions com a verificador acreditat.
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Article 30
Procediment de retirada de l'acreditació
30.1 El procediment de retirada de l'acreditació per a la totalitat o part del seu abast, s'inicia per
resolució del/ de la director/a general de Qualitat Ambiental quan concorri algun dels supòsits
següents:
a) Per denúncia motivada per alguna empresa o particular afectat.
b) Per sol·licitud motivada d'alguna àrea, òrgan o organismes de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya o altra Administració.
c) Per iniciativa de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
30.2 A la vista de la denúncia o sol·licitud formulada, o per evidències documentades, la Direcció
General de Qualitat Ambiental pot ordenar l'elaboració d'un informe previ de caràcter reservat per
verificar la veracitat de les circumstàncies al·legades de l'incompliment, i practicar, si escau, una
auditoria extraordinària d'entitat i/o de camp.
30.3 Sobre la base de l'informe intern practicat o atesa la gravetat de les evidències presentades,
el/la director/a general de Qualitat Ambiental acorda iniciar l'expedient de retirada de l'acreditació i
nomena un/a instructor/a de l'expedient.
30.4 L'instructor/a, a la vista de tot l'expedient, i previ acord del Comitè d'acreditació, formula la
proposta de resolució corresponent i la notifica al verificador interessat.
Notificada la proposta de resolució, el verificador interessat disposa d'un termini de 10 dies, des de
la rebuda de la notificació, per a la vista de l'expedient, presentar les al·legacions que estimi
pertinents.
Article 31
Resolució de retirada de l'acreditació
31.1 En la resolució de retirada de l'acreditació s'ha d'indicar:
L'abast de la retirada, si escau.
La data en què aquesta retirada tindrà els seus efectes.
Els efectes de la retirada en actuacions en curs.
31.2 L'òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a general de Qualitat Ambiental
previ acord del Comitè d'acreditació.
31.3 El termini per dictar i notificar la resolució que posa fi al procediment no pot excedir els 4
mesos, a comptar des de la data d'inici de la instrucció del procediment.
La manca de resolució en el termini indicat comporta la caducitat del procediment.
31.4 La resolució de retirada de l'acreditació es publica en el DOGC i comporta l'exclusió del
verificador del registre de verificadors d'informes de gasos amb efecte d'hivernacle per l'abast que
escaigui i s'ha de comunicar a la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic.
31.5 La retirada de l'acreditació d'un verificador suposa la impossibilitat de tornar a sol·licitar
l'acreditació en un termini de 2 anys.
Article 32
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Mesures cautelars
En funció de la suficiència dels elements de judici obtingut, el/la director/a general de Qualitat
Ambiental, a instància del/de la instructor/a de l'expedient pot procedir a la suspensió de
l'acreditació com a mesura provisional mentre no es dicti la resolució corresponent.
Article 33
Pèrdua de la condició de tècnic/a capacitat/ada
33.1 La pèrdua de la condició de tècnic/a capacitat/ada es pot produir pels següents supòsits:
a) Per no haver realitzat cap actuació o funció per les quals disposava de capacitació durant un
període de 2 anys.
b) Per falsedat en les dades subministrades, i/o declaracions, i/o informes tècnics emesos.
c) Per negligència en les seves actuacions i/o funcions.
d) Per no mantenir la confidencialitat sobre la informació obtinguda en les seves actuacions.
e) Per emetre declaracions i/o informes que continguin dades inexactes que portin a
interpretacions errònies, per part de l'Administració, de manera reiterada.
33.2 En els anteriors supòsits b), c), d) i e), a més de la pèrdua de la capacitació comporta la
impossibilitat de tornar-la a sol·licitar en un termini de 2 anys.
33.3 Correspon al director/a general de Qualitat Ambiental acordar la pèrdua de la condició de
tècnic/a capacitat/da a proposta del/de la responsable de l'Oficina d'Acreditació de la Direcció
General de Qualitat Ambiental, prèvia audiència a l'interessat/ada.
33.4 La pèrdua de la condició de tècnic/a capacitat/ada d'un verificador comporta la modificació
de la resolució d'acord amb l'article 26.
Article 34
Reconeixement de verificadors acreditats per altres comunitats autònomes o altres estats
membres de la UE
34.1 Un verificador acreditat per verificar informes d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
en una altra comunitat autònoma o un altre estat membre de la Unió Europea, pot realitzar tasques
de verificació a Catalunya prèvia comunicació a la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb una antelació mínima d'un i tres mesos
respectivament, aportant la documentació que evidenciï que es disposa d'una acreditació vigent
emesa amb conformitat amb els criteris i requeriments establerts en el Reial decret 1315/2005, de
4 de novembre, o similars en el cas de verificadors acreditats en un altre estat membre de la Unió
Europea i que acrediti el coneixement de la normativa de desenvolupament i de protecció
addicional establerta a Catalunya per part dels tècnics responsables de dur a terme la verificació
comunicada.
34.2 Aquests verificadors resten obligats:
A complir amb les obligacions de la c) a la u) de l'article 19.2 d'aquest Decret.
Pel que fa a l'obligació 19.2.b) és aplicable només per als expedients d'activitats ubicades a
Catalunya.
34.3 Per al compliment de les obligacions indicades en els punts q) al t) de l'article 19.2 abans
esmentat, el verificador ha de disposar d'aquesta informació en una de les llengües oficials a
Catalunya.
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34.4 Quan la documentació i la informació aportada per un verificador acreditat en un altre estat
membre de la Unió Europea no s'ajusti als requisits establerts en aquest Decret, la Direcció
General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge pot denegar
l'actuació d'aquest verificador a Catalunya mitjançant resolució expressa motivada.
34.5 La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge
efectua la supervisió i seguiment de les actuacions dels verificadors acreditats per altres
comunitats autònomes o altres estats membres de la UE que actuïn a Catalunya. A tal efecte porta
a terme auditories d'entitat, de camp o de seguiment i també intervencions tècniques que seran
proporcionals al nombre d'actuacions realitzades.
34.6 Si del resultat d'una auditoria/intervenció tècnica es detecta que la verificació de l'informe de
gasos amb efecte d'hivernacle s'ha fet de forma incorrecta, o bé l'informe i/o declaració emesa pel
verificador no s'ajusta a la realitat, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha d'informar d'aquest
fet a l'òrgan d'acreditació competent per tal que prenguin les mesures oportunes.
Article 35
Reclamacions
35.1 Els verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle han de disposar de
procediments documentals per al tractament de les reclamacions rebudes per part dels seus
clients o altres parts afectades per les seves actuacions.
35.2 El verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle han de disposar i
mantenir un arxiu de totes les reclamacions i actuacions dutes a terme al respecte, a disposició del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
35.3 En el cas que la reclamació formulada per una empresa sobre una actuació portada a terme
per un verificador d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle fos resolta
desfavorablement o no fos resolta en el termini d'un mes, l'empresa pot traslladar la reclamació a
la Direcció General de Qualitat Ambiental en el termini màxim d'un mes.
35.4 La Direcció General de Qualitat Ambiental amb l'audiència prèvia a l'interessat/ada i el
verificador, resol i notifica en el termini de tres mesos sobre la reclamació formulada, de
conformitat amb l'apartat anterior. La manca de resolució en el termini establert comporta la
desestimació de la reclamació.
Disposició addicional primera
En cas que, de conformitat amb la normativa vigent d'intervenció integral de l'Administració
ambiental, les determinacions de l'autorització d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle
s'integrin en la llicència o l'autorització ambiental corresponent, cal que, en el moment de sol·licitar
l'atorgament o la revisió del títol administratiu esmentat, es presenti la documentació a què fa
referència el capítol II i, si escau, les taules de l'annex 1 d'aquest Decret degudament
complimentades.
Disposició addicional segona
A la Ponència Ambiental s'integrarà un/a representant del Departament de Treball i Indústria quan
s'hagin d'analitzar les propostes a què fan referència els articles 5, 7 i 8 d'aquest Decret.
Disposició transitòria
Excepcionalment fins el 31 de desembre de 2007, el titular d'una instal·lació pot sol·licitar a la
Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant
el model d'instància de l'annex 6, degudament formalitzat l'exclusió temporal de l'àmbit d'aplicació
de la Llei 1/2005, de 9 de març, i d'acord amb la disposició transitòria quarta de la Llei esmentada.
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Correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge tramitar les sol·licituds d'exclusió temporal de l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9
de març.
Disposició derogatòria
Queda derogat el Decret 390/2004, de 21 de setembre, d'assignació de competències amb
matèria d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.
Disposició final primera
1. Es faculta el/la conseller/a del Departament de Medi Ambient i Habitatge perquè pugui modificar
per resolució expressa, a proposta de la Ponència Ambiental, els diferents models d'instàncies i
taules dels annexos 1 a 6 d'aquest Decret.
2. Es faculta el/la conseller/a del Departament de Medi Ambient i Habitatge perquè pugui modificar
per resolució expressa, a proposta de la directora general de Qualitat Ambiental, els annexos 7 al
10 d'aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
Annex 1
Taules a complimentar per a les notificacions a la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge (articles 5, 6 i 8 d'aquest Decret)
(veure document PDF)
Annex 2
Model d'instància sol·licitud autorització (article 5)
(veure document PDF)
Annex 3
Model d'instància notificacions canvis en instal·lacions autoritzades (article 5)
(veure document PDF)
Annex 4
Model instància sol·licitud assignació drets d'emissió (article 6)
(veure document PDF)
Annex 5
Model d'instància presentació informe anual verificat d'emissions (article 8)
(veure document PDF)
Annex 6
Model d'instància sol·licitud d'exclusió temporal (disposició transitòria)
(veure document PDF)
1

Annex 7
Abast per a la sol·licitud d'acreditació com a verificador d'informes d'emissió de gasos amb efecte
d'hivernacle
(veure document PDF)

1

Modificat l’annex 7 per la
modifiquen els annexos 7, 8
comerç de drets d'emissió
d'acreditació de verificadors
núm.4748, 26.10.2006
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Resolució MAH/3967/2010, de 23 de novembre, per la qual es
i 9 del Decret 397/2006, de 17 d’octubre, d'aplicació del règim de
de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema
d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. DOGC
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Annex 8
Requisits dels verificadors
(veure document PDF)
3

Annex 9
Sol·licitud d'acreditació com a verificador d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle
(veure document PDF)
Annex 10
Procediment d'acreditació
(veure document PDF)

2
3

Modificat l’annex 8 per la Resolució MAH/3967/2010
Modificat l’annex 9 per la Resolució MAH/3967/2010
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