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Edició 2018
Què són?
Els Premis EMAS Catalunya es realitzen cada dos anys i estan adreçats a
qualsevol organització registrada EMAS que disposi com a mínim d’un
centre ubicat a Catalunya. Són un estímul per promoure la millora
ambiental d’aquestes organitzacions. En aquesta edició del 2018, s’obre una
nova candidatura per a premiar la co-creació i desenvolupament de
projectes ambientals de forma conjunta. (Aquesta candidatura s’emmarca
en les actuacions del projecte Tàndem www.tandem.cat)
Participar en els Premis EMAS Catalunya significa:
 Una oportunitat per a millorar el sistema de
gestió ambiental.
 Una oportunitat per innovar l’actual gestió i
les modalitats de comunicació interna i externa i
d’implicació de les parts interessades.
 Una oportunitat per veure reconegudes
accions que s’han dut a terme en el marc del
sistema de gestió ambiental
Hi ha 3 categories fixes en les que es pot participar:
 Millor declaració ambiental.
En aquesta categoria es poden presentar les declaracions ambientals
complertes o simplificades en qualsevol format (paper, digital, altres).
 Millor acció de implicació de les parts interessades.
Un objectiu de l’EMAS és millorar la relació de les organitzacions
registrades amb el seu entorn i promoure un sistema de gestió
participatiu. En aquesta categoria es poden presentar iniciatives que
justament estiguin adreçades a interactuar i implicar les diferents parts
interessades, ja siguin internes (personal, col·laboradors, etc.) o
externes (veïns, administració, ONGs, clients, proveïdors, etc.). Es pot
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presentar qualsevol acció de comunicació ambiental que tingui l’objectiu
de sensibilitzar i/o informar a les parts interessades (internes o
externes) sobre els aspectes i el comportament ambiental de
l’organització, sobre les millores del sistema de gestió, així com també
sobre actuacions per fer créixer el coneixement de la marca EMAS:
campanyes de sensibilització, pòsters, exposicions, vídeos i/o altres
eines de comunicació, així com també altres actuacions d’implicació que
van més enllà de la comunicació (concursos, mecanismes d’incentivació
dels treballadors, jornades de portes obertes, etc.).
 Millora del comportament ambiental.
En aquesta categoria es poden presentar a concurs millores de qualsevol
vector ambiental aconseguides en el marc de l’EMAS. Aquestes millores
poden consistir, per exemple, tant en millores de processos com de
pràctiques, o la modificació/innovació en productes i serveis i que per
tant, aconsegueixin reducció d’emissions (atmosfèriques, de residus,
etc.), o bé de recursos (materials o energètics) o reducció dels seus
corresponents impactes.
Aquest any 2018 hi haurà una nova modalitat lligada a la temàtica dels
premis sobre:
 Millor projecte en Tàndem.
En aquesta categoria es premiarà el millor projecte de col·laboració en
matèria de medi ambient que s’hagi portat a terme de manera conjunta
entre una organització i una o més entitats/organitzacions. L’objectiu
d’aquesta cooperació ha d’incorporar beneficis adreçats tant a
l’organització o empresa com al partner del tercer sector.

Qui pot participar-hi?
Qualsevol organització EMAS que tingui com a mínim un centre registrat
EMAS i ubicat a Catalunya, pot presentar una candidatura als Premis EMAS
Catalunya. Per presentar la candidatura és necessari:



Disposar del registre EMAS vigent i que el centre candidat als premis
estigui dins de l’abast del registre.
Presentar la sol·licitud de candidatura amb la documentació de suport
(memòria, declaració ambiental i/o altre).

A la candidatura “Millor projecte en Tàndem” s’han
conjuntament les parts que participen en el projecte.

de

presentar

Com es presenta la candidatura?
La candidatura es pot presentar:



Mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica info@clubemas.cat
Enviant o lliurant la documentació a la seu del Club EMAS, c/ Aragó n.
208-210, àtic 1a 08011 Barcelona.
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El període de presentació de candidatures és del 15 d’abril fins al 20
de setembre de 2018.
El Club EMAS verifica la documentació rebuda i, en cas de que siguin
necessàries esmenes a la documentació i/o aclariments, el Club EMAS es
posarà en contacte amb l’organització/s que presenta/n candidatura per
demanar les informacions necessàries. Tota la documentació relativa a les
candidatures s’ha de rebre abans de la data abans indicada per tal de
garantir que el jurat té els elements necessaris per avaluar les propostes.
Les candidatures que estiguin incompletes en aquesta data, excepte els
aclariments que pugui demanar l’organització, es desestimaran, i així es
comunicarà a l’organització interessada.

Quina documentació s’ha de presentar?
La documentació a presentar és:
1. El formulari de sol·licitud que es pot descarregar a la plana web
www.clubemas.cat (haurà d’estar signat i segellat pel representant
legal de l’empresa o pel responsable de medi ambient).
2. La documentació específica per a cada categoria:
 Millor declaració ambiental:
Cal aportar còpia de la darrera declaració ambiental validada que es
presenta a concurs (en format digital o afegint un enllaç web a la
mateixa, o bé indicant si està exposada a la plana web www.emas.cat) i
la de l’any anterior. Les organitzacions registrades EMAS amb menys de
dos anys de registre, només hauran de presentar l’única declaració
validada de que disposen.
La declaració ambiental a més de presentar-la en els formats
anteriorment indicats s’haurà de rebre en el format amb el que
l’empresa habitualment en fa la difusió.
Totes les declaracions ambientals presentades a concurs hauran
d’incorporar el logotip EMAS seguint les regles indicades en
l’article 10 i l’Annex V del Reglament EMAS.
 Millor acció de implicació de les parts interessades:
Cal aportar còpia del material informatiu/eines objecte de la candidatura
amb una memòria de l’acció presentada a concurs. Així mateix, cal
aportar la darrera declaració ambiental validada (en format digital o
afegint un enllaç web a la mateixa, o bé indicant si està exposada a la
plana web www.emas.cat).
La memòria ha d’incloure:
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Una descripció de l’acció duta a terme, on es destaquin els
elements d’originalitat i innovació que han fet de la mateixa un
èxit de cara a la implicació del personal i/o d’altres parts
interessades.
Amb el suport de:
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La durada, el públic objectiu, els mitjans de difusió utilitzats,
etc.
Indicadors dels resultats obtinguts tant quantificables com
qualificables (número de persones implicades, informes o
qüestionaris d’avaluació, millores aconseguides, etc.).
Documentació annexa de suport (fotografies, materials
realitzats, etc.).

En aquesta categoria es poden presentar actuacions incloses en els 4
anys anteriors a l’any de la convocatòria. Per aquelles
organitzacions en les quals el registre inclogui, a més de a Catalunya,
centres ubicats en d’altres comunitats de l’Estat Espanyol, l’abast de
l’actuació ha de tenir repercussió també al centre ubicat a Catalunya.
Destacar, que els projectes guanyadors dels darrers 4 anys en aquesta
categoria no es poden tornar a presentar.
 Millora del comportament ambiental:
Presentació de la memòria de la millora ambiental presentada a concurs
i la darrera declaració ambiental validada (en format digital o afegint un
enllaç web a la mateixa, o bé indicant si està exposada a la plana web
www.emas.cat).
La memòria ha d’incloure:





Una descripció de l’acció duta a terme, on es destaquin els
elements que posen en valor l’acció com a millora ambiental.
Indicadors dels resultats obtinguts de manera quantificada així
com previsions futures (per exemple reducció de l’emissió,
increment de percentatges de valorització d’un residu, reducció
del consum d’un recurs, etc.).
Documentació annexa de suport (fotografies, projecte,
memòria tècnica, etc.).

En aquesta categoria es poden presentar actuacions incloses en els 4
anys anteriors a l’any de la convocatòria. Per aquelles
organitzacions en les quals el registre inclogui, a més de a Catalunya,
centres ubicats en d’altres comunitats de l’Estat Espanyol, l’abast de
l’actuació ha de tenir repercussió també al centre ubicat a Catalunya.
Destacar, que els projectes guanyadors dels darrers 4 anys en aquesta
categoria no es poden tornar a presentar.
 Millor projecte Tàndem.
Presentació de la memòria del projecte (en format digital o afegint un
enllaç web a on es trobi la informació del projecte).
La memòria ha d’incloure:
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Una descripció de l’acció duta a terme, on es destaquin els
elements que posen en valor l’acció com a avantatges de la
col·laboració establerta.
Amb el suport de:
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Indicadors dels resultats obtinguts de manera quantificada així
com possibles previsions futures.
Documentació annexa de suport (fotografies del projecte,
memòria tècnica, etc.).

En aquesta categoria es poden presentar actuacions incloses en els 4
anys anteriors a l’any de la convocatòria.
Per a totes les categories podeu afegir altres elements de suport que
considereu interessants per valorar la candidatura.

Qui composa el jurat?
El jurat està format per representants del Departament de Territori i
Sostenibilitat, del Club EMAS, del sector empresarial, del sector universitari
i del món de la recerca, dels sector de la comunicació/participació
ciutadana, de l’àmbit de les entitats ambientals del tercer sector ambiental
de Catalunya, dels sindicats i dels mitjans de comunicació.

Quins criteris segueix el jurat?
El jurat avaluarà les candidatures de la següent manera:


Millor declaració ambiental

El jurat tindrà en compte en la seva avaluació diferents aspectes:







Els continguts de la comunicació.
Els aspectes formals i gràfics.
L’originalitat del format i/o de les eines utilitzades.
L’impacte comunicatiu (llenguatge, adaptació al tipus de públic
objectiu, etc.).
La modalitat de difusió.
L’ús de la marca EMAS.

La puntuació màxima que es podrà donar a aquesta categoria serà
de 25 punts.


Millor acció d’implicació de les parts interessades

El jurat tindrà en compte en la seva avaluació diferents aspectes:
 Els resultats de la implicació del personal i/o d’altres parts
interessades.
 La millora del sistema de gestió ambiental EMAS a partir de l’acció
realitzada.
 L’originalitat i/o caràcter d’innovació de l’acció.
 La coherència i/o integració amb altres accions, plans o programes
d’interès per a les parts interessades (AG21, acords de sector,
iniciatives a nivell local, etc.).
 La varietat de parts interessades en l’acció.
Organitza:

Amb el suport de:

5

La puntuació màxima que es podrà donar a aquesta categoria serà
de 25 punts.


Millora del comportament ambiental

El jurat tindrà en compte en la seva avaluació diferents aspectes:




Els resultats de la millora ambiental implantada i la valoració de
l’efecte de la millora ambiental sobre els diferents vectors.
La implicació i beneficis de la millora ambiental implantada en
marc del sistema de gestió ambiental EMAS.
La transversalitat i efectes creuats de l’acció.

La puntuació màxima que es podrà donar a aquesta categoria serà
de 25 punts.


Millor projecte Tàndem.

El jurat tindrà en compte en la seva avaluació diferents aspectes:



Els resultats del projecte implantat i la valoració de l’efecte sobre
les dues o més organitzacions que hagin intervingut.
Els efectes positius que pugui tenir sobre altres elements de la
societat o del medi ambient i la replicabilitat o capacitat d’inspirar
a d’altres organitzacions.

La puntuació màxima que es podrà donar a aquesta categoria serà
de 25 punts.
Cada membre del jurat emet la seva votació global tenint en compte els
criteris de valoració segons categoria de premi. S’escolliran les candidatures
guanyadores del primer premi i, opcionalment, un o dos accèssits màxim
per categoria, que poden incloure iniciatives tant a Catalunya com fora.
En el cas de les actuacions en relació al Premi al millor projecte Tàndem,
només hi haurà un premi.
En cas d’empat, prevalen els punts emesos pel president/a del Jurat i surt
guanyador qui hagi sortit millor valorat pel president/a.
Per l’execució dels premis seran necessàries un mínim de 2 candidatures
per categoria.
Tota la informació sobre els Premis EMAS Catalunya a
www.clubemas.cat / info@clubemas.cat
Tel. 933188058
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