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ENTITAT TECNO AMBIENTE, SLU 

NÚM. D’INSCRIPCIÓ REGISTRE 

(NÚM. D’HABILITACIÓ) 049-LA-RES-R  

 
Habilitació per reconeixement de l’acreditació/autorització: ENAC núm. 479/LE1035 
 

DATA HABILITACIÓ INICIAL
1
 22/08/2017    

DATA VIGÈNCIA La vigència de l’habilitació es mantindrà fins a notificació en sentit contrari.   

    
 

DESCRIPCIÓ 
ABAST DE L’HABILITACIÓ (*) 

MATRIUS DETERMINACIONS ANALÍTIQUES 

 Caracterització dels residus per a la seva admissió en dipòsit controlat de residus. 

 Anàlisi d’escòries siderúrgiques per avaluar el valor límit de lixiviació per a la seva 
valorització com a àrid en obra civil segons l’establert en el Decret 32/2009, de 24 de 
febrer, sobre la valorització d’escòries siderúrgiques. 

 Anàlisi de qualsevol residu generat en instal·lacions de producció o gestió de residus 
(inclosos els dipòsits controlats) i de les aigües generades en instal·lacions de gestió de 
residus no abocades al medi ni al sistema de sanejament. 

En matriu sòlida 

ENAC núm. 479/LE1035 

En lixiviat 

DIRECCIÓ TÈCNICA
2
:  Sr. Joan Parés Gómez 

DELEGACIONS TÈCNIQUES:  C/ Indústria, 550-552, 08918 - Badalona 

C/ Galileo Galilei, 44, 2n, 15008 - A Coruña 

 
(*) L’abast de l’habilitació inclou totes les determinacions analítiques que consten en l’edició vigent de l’annex tècnic de l’acreditació ENAC núm. 479/LE1035. La delegació tècnica que pot dur a 
terme cada determinació analítica és la que s’indica en l’annex tècnic de l’acreditació ENAC núm. 479/LE1035. 

                                            
1
 Correspon a la data de la primera inscripció en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient. 

2
 Les dades identificatives del director tècnic es publiquen al web si la persona interessada dona el seu consentiment (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals). 

https://www.enac.es/documents/7020/02c55b11-aeb7-4d88-90d0-96469c4b5180

