Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural
Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic

GENERALITAT DE CATALUNYA

Resolució d’ampliació de l’atorgament de l'Etiqueta ecològica de la Unió
Europea de l’empresa PINTURES M. VICH, SA amb número de registre ESCAT/044/002
Antecedents
1. En data 6 d’abril de 2021, l'empresa PINTURES M. VICH, SA, va sol·licitar l’ampliació de
l’atorgament de l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea amb número de registre ESCAT/044/002 pel producte:


SANIVIC (4L i 12L)

2. En data 18 de juny de 2021, la Secció de Sistemes de Qualificació va emetre un informe
tècnic favorable a l’ampliació de l'atorgament de l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea.
3. En data 7 de juliol de 2021, la Ponència Tècnica de Qualitat Ambiental i el Consell de
Qualitat Ambiental van acordar ampliar l'atorgament de l'Etiqueta ecològica de la Unió
Europea.

Fonaments de dret
1. D’acord amb el Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25
de novembre de 2009, relatiu a l’etiqueta ecològica de la Unió Europea.
2. De conformitat amb l’article 1 del Decret 255/1992, de 13 d’octubre, que regula els òrgans
competents a Catalunya en matèria d’etiquetatge ecològic, l’òrgan competent per dictar
aquesta resolució és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
Per tant,

Resolc,
- Ampliar l’atorgament de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea de l’empresa PINTURES
M. VICH, SA amb número de registre ES-CAT/044/002, i en conseqüència,
- Prorrogar la validesa del contracte sobre les condicions d’utilització de l’etiqueta ecològica
de la Unió Europea fins que la Decisió de la Comissió 2014/312/UE, 28 de maig de 2014,
per la que s’estableixen els criteris ecològics per la concessió de l’etiqueta ecològica de la
UE a pintures i vernissos d’interior i exterior estigui en vigor.
- Modificar el text de l'annex II del contracte sobre les condicions d'utilització de l'etiqueta
ecològica de la UE per a la categoria de 044, que queda substituït pel text següent:
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural
Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic
ANNEX II

GENERALITAT DE CATALUNYA

Especificació dels productes




EUROVIC ECOLOGIC (BLANCO + 12 COLORES)
SANIVIC (4L i 12L)

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d'alçada, davant la Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, de conformitat amb el que
preveu l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini
d'un mes comptador a partir de l'endemà de rebre la notificació.

Marc Sanglas i Alcantarilla
Director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Signat electrònicament
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