
 

 

 

 

SESSIÓ PRÀCTICA SOBRE LES 
NOVETATS EN LA  

DECLARACIÓ AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
L’annex IV del Reglament EMAS es té previst aprovar aquest 2018 i aportarà algunes modificacions en 
relació a la Declaració Ambiental. Les organitzacions registrades disposaran d’un termini per a poder 
adaptar la seva declaració. 

 
OBJECTIUS 

 
 
Amb aquesta iniciativa el Club EMAS vol donar suport a les organitzacions per tal de: 
 

 Modificar els continguts de la Declaració Ambiental per adaptar-los als nous requisits del annex IV 

del Reglament EMAS. 
 Proposar possibles millorares per a innovar en el format de la Declaració Ambiental, i fer-la més 

atractiva. 

 Invitar a les organitzacions EMAS a utilitzar la Declaració Ambiental per a promoure processos de 
participació dels treballadors i d’altres parts interessades. 

 Millorar els aspectes de comunicació lligats amb la Declaració Ambiental. 
 Estimular l’intercanvi d’experiències entre les empreses participants. 

 
PROGRAMA 

 
 

 
 

 
 

 
 

28 de Setembre 

2018 
4 hores 

10-14:00h 

 
Continguts i esperit de la declaració ambiental: 

 
 El principals canvis aportats per la nova versió de l’annex IV i esperit 

dels mateixos. 
 Els continguts de la declaració ambiental i la seva exposició. 
 Els elements de flexibilitat. 
 La declaració ambiental com a eina de participació: idees i propostes. 

 
Docent: Maria Passalacqua (Directora del Club EMAS i experta en EMAS) 
 

Com millorar la qualitat comunicativa de la declaració ambiental: 
 

 Elements bàsics relacionats amb aspectes gràfics i de redacció de text. 
 Activitat pràctica sobre les declaracions ambientals per a detectar 

petites millores fàcils d’implantar i evitar errades comuns.  
 Eines que ofereix el Club EMAS als seus socis. 

 
Docent: Josep Martínez Ruzafa (Dissenyador i expert en comunicació) 

 

 



 

 
 

 
REQUISITS IMPRESINDIBLES DE PARTICIPACIÓ 

 

IMPORTANT!  
Donat l’enfocament pràctic de la sessió de treball, és imprescindible portar la pròpia Declaració ambiental 

el dia de la sessió. 
 

 

PREUS FORMACIÓ 
 
No soci Club EMAS 150 + IVA Total: 181,50 € 

Soci del Club EMAS 105 + IVA  
(30% descompte) 

Total: 127,05 € 

 
A més, pels socis 

Reduccions de preu sobre el seu descompte per a més d’un participant de la mateixa organització. 
(15% descompte a partir del 2on inscrit). 

 

 
FORMALITZACIÓ D’INSCRIPCIONS  

 
La inscripció al curs es realitzarà mitjançant el formulari que es troba al web del Club EMAS en aquest 

ENLLAÇ 

http://www.clubemas.cat/forms/sessio_practica_da  
 

Data límit d’inscripció: 14 de Setembre de 2018 

 

COM FER EL PAGAMENT 
 

Una vegada confirmada la vostra plaça, el 18 de Setembre de 2018, i abans del començament del curs, 
mitjançant transferència bancària al compte del Club EMAS 

ES18-1491-0001-242107522126  
Indicant l’assumpte: Sessió Declaració Ambiental i el nom de l’empresa o la persona que assistirà 

 

MÉS INFORMACIÓ 
 

Dirigir-se al Club EMAS info@clubemas.cat o al telèfon 933188058  
Assumpte: Sessió Declaració Ambiental 

http://www.clubemas.cat/forms/sessio_practica_da
http://www.clubemas.cat/forms/sessio_practica_da
mailto:info@clubemas.cat

