EMAS
La Conselleria de Medi Ambient és l’Organisme Competent a les Illes Balears per a la gestió del sistema
comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).
El sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS)
És un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu
comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d’altres parts interessades.
L’EMAS promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions mitjançant:
• La implantació d'un sistema de gestió ambiental.
• L’avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d’aquest sistema.
• Informació al públic i a les parts interessades.
• Formació i implicació activa dels treballadors.
El reglament EMAS accepta que qualsevol organització, o part d'aquesta, a partir del centre com a unitat bàsica
pugui adherir-se a aquest sistema de gestió ambiental. El sistema és vàlid tant per a organitzacions públiques
com privades, tenguin o no personalitat jurídica.
Principals avantatges per a les organitzacions d'implantar el sistema EMAS
•
•
•
•

Estalvi de costos a mitjà/llarg termini.
Millora de la imatge.
Compliment de la legislació i la millora de les relacions amb l’Administració ambiental.
Augment de la motivació i sensibilització dels treballadors.

El logotip de l'EMAS
El logotip de l’EMAS assegura:
•
•
•

El compromís de l’organització per la millora dels seu rendiment mediambiental i la correcta gestió del
seus aspectes mediambientals.
La fiabilitat i credibilitat de la informació proporcionada respecte al comportament ambiental.
L’ampliació del coneixement del sistema per part del púbic, les parts interessades i les organitzacions
disposades a millorar el seu rendiment mediambiental.

Aquest logotip pot ser utilitzat per les empreses degudament registrades en dues versions:
Gestió ambiental verificada
L’organització posseeix un sistema de gestió ambiental d’acord amb els requeriments de
l’EMAS.
S’utilitza*:
En les capçaleres d’organitzacions resistrades
En la informació anunciant la participació de l’empresa en l’EMAS.
En anuncis sempre que NO es pugui confondre amb l’ecoetiqueta.
Informació validada
La informació específica ha estat validada d’acord amb l’EMAS.
S’utilitza*:
En informació procedent d’una declaració ambiental validada.
En declaracions ambientals validades.
En anuncis sempre que NO es pugui confondre amb l’ecoetiqueta.

No es pot utilitzar
- En productes o embalatges de productes.
- En anuncis amb declaracions comparatives.
* La utilització del logotip de l'EMAS s’ha regulat àmpliament a les directrius de l’annex III de la Decisió de
la Comissió
Etapes per a la implantació de l'EMAS.
És l’anàlisi preliminar d’activitats, productes i serveis, per
identificar els aspectes ambientals com a base per a l’establiment
del sistema de gestió ambiental de l’organització.

Anàlisi ambiental

Política ambiental

És l’eina clau per a la comunicació pública de les prioritats i
intencions ambientals de l’'empresa, i ha d’ésser posada per
erescrit i adoptada al màxim nivell directiu.

Sistema de gestió ambiental
Planificació
- Identificació i avaluació d’'aspectes.
- Identificació dels requeriments
legals.
- Establiment d’'objectius i fites.
- Establiment de programes de gestió
ambiental.

Revisió per la direcció
- Redefinició d'objectius.
- Modificació de la política, si cal.
- Modificació de la documentació.

Implantació i funcionament
- Organització i personal (estructura i responsabilitats).
- Formació, sensibilització i competència professional.
- Comunicació.
- Documentació del SGMA.
- Control de la documentació.
- Control operacional.
- Plans d’emergència i capacitat de resposta.

Comprovació i acció correctora
- Seguiment i mesurament.
- No-conformitat, acció correctora i acció
preventiva.
- Auditoria del SGMA.

Declaració ambiental

Declaració ambiental
La declaració ambiental és un document que té per objecte facilitar al públic i altres parts interessades
informació ambiental sobre:
• L’impacte i el comportament ambiental de l’organització.
• La millora permanent del comportament en matèria de medi ambient en el marc de l’organització.
Contingut mínim
• Resum de les activitats, productes i serveis de l’organització.
• La política ambiental i una breu descripció del sistema de gestió ambiental de l’organització.
• Descripció de tots els aspectes ambientals directes i indirectes significatius.
• Descripció dels objectius i les fites ambientals en relació amb els aspectes i impactes ambientals
significatius.
• Resum de les dades sobre els aspectes ambientals que permeti fer una comparació interanual de
l’evolució del comportament ambiental*.
• Informació del comportament de l’organització respecte a la legislació ambiental aplicable.
• Nom, número d’acreditació del verificador i data de validació.
* Per tal d'avaluar l’evolució del comportament ambiental de les organitzacions, el Reglament EMAS recull la
possibilitat d’utilitzar els indicadors de comportament ambiental.
Actualització la informació de la declaració ambiental
La majoria d’organitzacions hauran d’actualitzar anualment la informació de la Declaració ambiental, i fer
validar cada any per un verificador ambiental els canvis que s’hi produeixin.
Aquesta Declaració haurà d’estar validada pel verificador ambiental per poder presentar la sol· licitud d’adhesió
al sistema.
Procés d'inscripció al registre EMAS
L’organització que es vol adherir al sistema EMAS ha de verificar el seu sistema amb un verificador
degudament acreditat i presentar la sol· licitud d’adhesió al sistema a l’organisme competent, que en el cas de les
Illes Balears és la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. L’organisme competent
comprova la documentació presentada i l’aceditació del verificador. En el cas de què la tota la documentació
sigui correcte es produirà una resolució de l’organisme competent assignant un número de registre. Aquesta
resolució es comunicarà a l’organització, les parts interessades, la Unió Europea i al Ministerio de
Medioambiente.
L'EMAS i la ISO 14001
El Reglament EMAS i la norma internacional ISO 14001 constitueixen dues eines de gestió ambiental
relacionades fins al punt que el Reglament EMAS es remet a la secció 4 de la norma ISO 14001 per definir els
requisits del sistema de gestió ambiental.
Les empreses certificades d’acord amb la ISO 14001 que vulguin adherir-se a l’EMAS hauran de tenir en
compte les consideracions següents:
• Anàlisi ambiental. Les empreses certificades amb la ISO 14001 que hagin considerat els aspectes
ambientals d’acord amb l'annex VI del Reglament EMAS restaran exemptes d’aquesta anàlisi.
• Informació al públic. Aquest requisit de transparència de l’organització envers el públic es materialitza
bàsicament amb la realització d'una declaració ambiental.
• Participació dels treballadors. L’organització ha d’involucrar els treballadors en la millora contínua del
comportament ambiental, per exemple amb la creació d’un comitè de medi ambient, una bústia de
suggeriments, etc.
• Compliment de la legislació ambiental. L’EMAS obliga al compliment de la legislació ambiental.
• L’organisme competent en el tràmit de la inscripció al registre d’una organització consultarà l’autoritat
ambiental sobre el compliment de la legislació ambiental del sol· licitant.
• Millora del comportament ambiental. L’organització elaborarà informes utilitzant indicadors
ambientals que permetin comparar anualment l'evolució el seu comportament ambiental.

