
ANNEX TÈCNIC:  RELACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC HABILITAT I DELEGACIONS TÈCNIQUES 

D’ENTITAT HABILITADA COM A EC-PCA 

 
  

ENTITAT 
CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI 

DE MATERIALS, SLU (CECAM)  

EDICIÓ I DATA DEL DOCUMENT: Ed. 06/ 16.01.2020 

NÚM. D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE 

(NÚM.  HABILITACIÓ) 007-EC-PCA  

 

PQ-28-F6_1_250116 Pàg 1 de 1 

 

 

  

 

(*) Habilitació per reconeixement parcial de l’acreditació/autorització: ENAC núm. 218/LE1444  

 

 

CAMPS D’ACTUACIÓ (SEGONS DECRET 60/2015) 

NS 

Nivells sonors 

NV 

Nivells de vibració 

QE-R (*) 

Qualitat acústica de l’edificació 

DATA HABILITACIÓ INICIAL
1
 22.11.2011  03.12.2012 

DATA VIGÈNCIA 06.01.2024  09.01.2019 
2
 

PERSONAL TÈCNIC 
3
    

1. Petit Boyero, Joaquim   PÈRDUA HABILITACIÓ 
4
 

DIRECCIÓ TÈCNICA 
3
 Joaquim Petit Boyero 

PROCEDIMENTS PNT CA 16-A: Acústica ambiental: Determinació i avaluació dels nivells d’immissió de soroll produït per les activitats i el veïnatges segons el Decret 176/2009. 

PNT CA 16-M: Acústica ambiental: determinació dels punts de mostreig per a la determinació i avaluació dels nivells d’immissió de sorolls produït per infraestructures portuàries, 
activitats i veïnatge. 

PNT CA 16-T: Acústica ambiental: determinació i avaluació dels nivells d’immissió sonora en ambient exterior aplicable a les instal·lacions de tir segons el Decret 176/2009 – annex 5. 

DELEGACIONS TÈCNIQUES 

CELRÀ C/ del Pirineus, s/n Polígon industrial  Tel. 972 492 014 

 
NOTA: La marca d’entitat col·laboradora habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que figura a l’angle superior dret d’aquest document s’ha d’utilitzar en les 
actuacions realitzades pel camp NS i no es pot utilitzar pel camp QE. 

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

2
  Resolució de 9 de gener de 2019 de suspensió de l’habilitació, a instància de l’entitat, com a entitat de control en l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica [EC-PCA] per al 
camp d’actuació QE. 

3
  Les dades identificatives del personal 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). 

4
  Resolució de 16 de gener de 2010 de pèrdua de l’habilitació, com a entitat de control en l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica [EC-PCA] per al camp d’actuació QE. 

https://www.enac.es/documents/7020/65d7f86f-98c4-4c08-8276-3cc78efa40e8



