
Organitza:                                                                                 Amb la col·laboració:                                    Amb el suport en el marc del projecte Tàndem: 

                                              
                                                                                                                         

 
 

 

Premis EMAS Catalunya i Premi al millor projecte Tàndem 

FORMULARI DE SOL·LICITUD 
 

Nom de l’organització:  

N. de treballadors:  

Registrat EMAS des de l’any  
(si és pels Premis EMAS): 

 

Registre EMAS vàlid fins al  
(si és pels Premis EMAS): 

 

Persona de contacte:  

Telèfon de contacte:  

Correu electrònic de contacte:  

  

L’organització desitja presentar candidatura en la categoria (marcar amb una “x”): 

 Millor declaració ambiental 

 Millor acció de implicació de les parts interessades  

 Millora del comportament ambiental 

 Millor projecte Tàndem (Categoria específica 2020) 

 

I annexa la següent documentació: 

 Declaració ambiental validada any (s):   Consultar en www.emas.cat 

 Memòria de l’acció presentada a concurs de l’acció de implicació de les parts interessades 

 Memòria de l’acció presentada a concurs de l’acció de millora del comportament ambiental 

 Memòria del projecte presentat a concurs en relació al millor projecte Tàndem (específica 2020) 

 Documentació annexa de suport (especificar): 

 

 

Amb la presentació de la següent candidatura es declara: 
 Que totes les dades i la informació continguda en aquesta sol·licitud i en la documentació que l’acompanya  

són veritat i corresponen a la gestió ambiental que s’ha dut a terme. 
 S’autoritza als membres del jurat a verificar el contingut de la candidatura ja sigui amb les dades disponibles  

en el marc del sistema de gestió ambiental o en relació a les dades presentades al projecte i/o amb una visita a 
l’organització o l’entitat en el marc del projecte Tàndem, si el jurat ho considerés necessari. 

 S’autoritza al Club EMAS a difondre per tots els seus mitjans la informació presentada en el marc de la candidatura. 
 

  

 
 
 
Signatura representant legal i/o responsable de Medi Ambient de l’empresa i/o entitat (en el marc del 
projecte Tàndem) + segell de l’empresa i/o entitat en el marc del projecte Tàndem 

Data presentació 
candidatura 

 

 


