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• Identificar, recollir, analitzar i avaluar les experiències i pràctiques més
innovadores de les regions participants per donar suport a l’EMAS.

• Organitzar grups de treball temàtics per optimitzar, compartir les
experiències i pràctiques de les regions participants per preparar el
terreny pel procés d’intercanvi.

• Incloure aquestes experiències i bones pràctiques identificades en
una base de dades pe incrementar l’efectivitat del procés d’intercanvi.

• Identificar i involucrar les parts interessades rellevants per tal
d’enfortir el procés d’anàlisi i d’intercanvi d’experiències durant el
procés d’aprenentatge entre regions.

• Dissenyar i implementar Plans d’Acció

https://www.interregeurope.eu/enhance/
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EMAS

Reglament 2017/1505, de la 
Comissió de 28 d’agost de 
2017



Reglament 2017/1505, de la Comissió de 28 d’agost d e 2017
Article 1 
• El text dels annexos I, II i III del Reglament 1221/2009 es substitueixen pels del 

present Reglament

Article 2
• El compliment de requisits del Reglament 1221, modificat pel present Reglament,

es comprovarà en el moment de la verificació conforme a l’article 18 del
Reglament 1221/2009.

• En el cas de renovació del registre en l’EMAS, si la següent verificació es realitza
abans del 14 de març de 2018, la data de la següent verificació podrà aplaçar-se
6 mesos d’acord amb l’organisme competent i els verificadors.

• No obstant, abans del 14 de setembre de 2018, la verificació podrà d’acord amb
el verificador ambiental, portar-se a terme de conformitat amb els requisits del
Reglament 1221/2009, modificat pel Reglament 517/2013. Si es fa aquesta
verificació, la declaració del verificador i el certificat de registre solament tindrà
una validesa fins al 14 de setembre de 2018.
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Nou certificat EMAS (Avisar Organisme  Competent)
Nova Resolució



EMAS

Aclariment per a petites organitzacions: 

1. En el cas de petites organitzacions una organització registrada l’1 de juliol 
de 2017 abans de l’entrada en vigor de la modificació dels annexos de 
l’EMAS, la propera verificació tindrà lloc al juliol de 2019. 



Principals canvis a l’annex I “Anàlisi ambiental” (*)

Revisió  de l’estructura de l’Anàlisi Ambiental per integrar els nous 
requeriments de la ISO.

1. Determinació del context de l’organització
2. Identificació de les parts interessades i determinació de les seves necessitats i 

expectatives.
3. Identificació dels requisits legals en matèria de medi ambient.
4. Identificació dels aspectes ambientals directes i indirectes i determinació dels 

considerats significatius (Perspectiva de Cicle de Vida) 
5. Avaluació del caràcter significatiu dels aspectes ambientals (P. Cicle de Vida)
6. Avaluació de la informació obtinguda a partir de les investigacions sobre 

incidents previs
7. Determinació de riscos i oportunitats i documentació corresponent
8. Examen dels processos, pràctiques i procediments existents.  

(*) Article 4  R 1221/2009 Fa referència a la realització de l’anàlisi ambiental  la 
primera vegada del registre. 
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Principals canvis a l’Annex II “Requisits del Siste ma de Gestió 
ambiental adicionals que han de preveure les organit zacions que 
apliquen EMAS”

1. Canvi de la ISO 14001:2004  per la  ISO 14001:2015  Secció  A de l’ annex. 

2. Elements de la secció  B addicionals a la nova ISO.
• Representants de la direcció (aclariment)
• Anàlisi ambiental inicial
• Garantia de compliment legal
• Implicació dels treballadors
• Comunicació (Diàleg obert amb les parts interessades i Declaració Ambiental)
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Principals canvis a l’ annex III “Auditoria ambienta l interna”

1. Programa d’auditoria i periodicitat de les audit ories
1.2 Objectius del programa d’auditoria 

Entre els objectius ha d’incloure’s, en particular, l’avaluació dels 
sistemes de gestió emprats i la determinació de la seva conformitat 
amb la política y el  programa de l’organització, que hauran 
d’incloure els  requisits legals i altres requeriments relacionats 
amb el medi ambient”

3. Comunicació dels resultats i conclusions de l’au ditoria 
3) Informar a la direcció sobre el grau de compliment dels requisits 
legals i altres requisits en matèria de medi ambient i sobre les 
mesures adoptades per garantir que el compliment pugui provar-se
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