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Assumpte:

Comunicació renovació d’inscripció en el Registre
col·laboradores de medi ambient com a [LA-RES]

d’entitats

Senyora,
L’entitat AL-West B.V., que pertany al grup ABROLAB Ibérica, SLU, consta inscrita en el
Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient com a laboratori en l’àmbit sectorial
del control i la caracterització de residus i dels lixiviats amb el número 075-LA-RES-R,
d’acord amb el Decret 60/2015, de 28 d’abril.
La inscripció en el Registre d’entitats col·laboradores li atorgà a AL-West B.V. la condició
d’entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic durant el
període de vigència de l’acreditació emesa per l’organisme nacional d’acreditació en els
Països Baixos Raad Voor Accreditatie amb el número L005 fins l’1 de setembre de 2020.
En data 23 de juliol de 2020, l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores tramet una
comunicació electrònica a l’entitat en què li informa que cal que comuniqui, abans de la
finalització de la vigència de l’acreditació, si és del seu interès continuar amb l’habilitació
de la direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i en aquest cas, li requereix
el corresponent annex tècnic del Raad Voor Accreditatie amb la data de vigència
renovada, d’acord amb el que estableix l’article 13.1 del Decret 60/2015 de 28 d’abril.
El 7 de setembre de 2020, el senyor Jorge Fernández, director tècnic d’AGROLAB
Ibérica, SLU, comunica que AL-West B.V. ha renovat la seva acreditació número L005
emesa pel Dutch Accreditation Council, RvA, i ha ampliat la seva vigència fins l’1 de juny
de 2021.
En conseqüència, es manté la seva condició d’entitat habilitada en el Registre d’entitats
col·laboradores de medi ambient fins l’1 de juny de 2021.
Així mateix, us recordo que, com a entitat habilitada, AL-West B.V. està obligada a
comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic la informació
següent:
o

Qualsevol canvi referent a les dades que consten en la comunicació d’inscripció
en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient d’AL-West B.V.

o

Qualsevol canvi referent al/a la director/a tècnic/a i al personal responsable de
qualitat.
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o

Qualsevol modificació (suspensió, pèrdua, retirada, etc.) en l’acreditació L-005 del
Dutch Accreditation Council, RvA, que us ha permès adquirir la condició d’entitat
habilitada.

Us recordo que tota entitat col·laboradora habilitada té el dret i l’obligació d’utilitzar la
referència a la seva condició d’entitat col·laboradora habilitada d’acord amb les normes
contingudes en el Procediment General d’habilitació PG-01 disponible en la pàgina web
de l’Oficina d’Acreditació.
Finalment, us trameto, adjunt, l’Annex tècnic d’habilitació Edició 02 amb el nou període de
vigència de l’habilitació fins l’1 de juny de 2021
Atentament,

Maria Dolors
Masoliver
Jordana - DNI
77285338W (SIG)

Signat digitalment per
Maria Dolors Masoliver
Jordana - DNI 77285338W
(SIG)
Data: 2020.10.20 17:08:43
+02'00'

Dolors Masoliver i Jordana
Cap de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores
Signat electrònicament
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