Control integral de la qualitat

Entitat de control
de Medi ambient
i Incendis

Entitat
Col·laboradora de
l’Administració en
materia de Medi
ambient (007 EC-PCAA) en el
Camp Serveis
CECAM entitat acreditada per:

Control inicial

• En el moment de la posada en funcionament de l’activitat
després d’haver rebut la corresponent autorització o
llicència ambiental.

Control periòdic

• Aquests controls tenen com objectiu comprovar que
l’activitat continua complint el que l’administració va
autoritzar en el moment de donar el permís per iniciar
l’activitat. Es realitzen de forma periòdica segons el que
s’estableix a la Llei 20/2009:
- Annex I.2 4 anys
- Annex II 6 anys
- Annex III a criteri de l’Administració

Control complementari

• Correspon a una visita complementaria a l’activitat,
derivada d’un control ambiental desfavorable, per tal de
comprovar si s’han subsanat les deficiències trobades en
la primera actuació de control.

Mesures vectorials

• Com a part de l’actuació de control ambiental integral o
en controls sectorials, Cecam també està acreditat per
realitzar les mesures i anàlisis corresponents als vectors
ambientals: aigua, residus, sorolls i contaminació lluminosa.
Aquestes actuacions es realitzen sota les habilitacions
EC-PCA , EC-RES, EC-AIG.

Entitat
de control de
la prevenció
i seguretat
en matèria
d’incendis
(ECI - 05)

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat
en matèria d’incendis, en establiment, activitats,
infraestructures i edificis, atribueix a la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, la competència
d’autoritzar les entitats col·laboradores de l’Administració en
aquest àmbit.
La funció principal d’aquestes entitats és portar a terme l’acte
de comprovació de totes aquelles activitats, establiments
o edificis per tal de verificar que aquests compleixen totes
les prescripcions establertes per la legislació sectorial
aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis i,
específicament les establertes per l’autorització o llicència
que disposen.
Addicionalment, l’Administració local pot encarregar a les
entitats col·laboradores de l’Administració les funcions
de verificació establertes a l’article 8 de la Llei 3/2010 de
Control preventiu.
Actuacions de control dels Espectacles Públics , activitats
recreatives i activitats Musicals d’acord amb la LLei 11/2009
de 6 de Juliol i al Decret 112/2010 de 31 d’Agost.
• Control Inicial: en la fase de posada en marxa de
l’establiment , amb la finalitat de verificar l’adequació de
les instal·lacions al projecte autoritzat i a les condicions de
l’autorització o llicència.
• Control periòdic: Cada 4 anys a comptar des de la data
de l’otorgament de la llicència , de l’autorització o de la
comunicació previa davant l’Administració o des de la
derrera acta de control.

CECAM és un centre dedicat
al control de qualitat en
processos d’edificació i
de producció en diversos
camps d’activitat.
Implantat al territori, col·labora amb empreses i
administracions per garantir la qualitat total en totes
les fases d’un projecte.
L’entitat realitza recerca, estudis i informes de tot tipus
de productes i processos gràcies a unes instal·lacions
de laboratori i assajos en materials, química, aigües,
microbiologia, residus, i geologia entre altres.
CECAM va ser creat l’any 1976 pel Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers de Edificació de Girona,
com un mitjà de millora de la qualitat en la construcció, i des
de llavors ha anat ampliant el seu camp d’actuació comptant
amb un ampli equip de tècnics especialitz

El 67% de l’equip humà
el formen tècnics
pluridisciplinars titulats
en químiques, geològiques, biològiques, ciències ambientals,
industrials, arquitectura tècnica, enginyers industrials, de
ponts i camins, obra pública, agrícoles, etc.; cada equip està
especialitzat en la seva àrea concreta. La resta, el componen
informàtics, administratius, delineants, analistes i comercials.
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