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L’observatori EMAS en polítiques 

ambientals

Treball conjunt de les organitzacions EMAS amb l’Administració

per:

• Valoritzar l’EMAS en el marc legal (noves lleis que tinguin en 

compte la situació de les organitzacions EMAS).
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compte la situació de les organitzacions EMAS).

• Apropar empreses i administracions (conèixer les 

problemàtiques, els punts de vista de les diferents parts, proposar 

possibles solucions).

• Obtenir el reconeixement de l’EMAS.
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Les empreses “NO directiva”... Què fem?
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Una oportunitat per 

tots, per les 

3

CO2

tots, per les 

organitzacions, per 

l’administració, per 

la nostra societat.



Mecanismes ja implementats a les 

organitzacions EMAS

Política ambiental

Control i compliment dels requisits 

legals i d’altres requisits encara que 

siguin voluntaris

Compromís1

4

Identificació dels aspectes i 

impactes ambientals

Procediments de medició i 

seguiment
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siguin voluntaris

Inventari i 

càlcul de les emissions
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Mecanismes ja implementats a les 

organitzacions EMAS

Reducció3
Objectius i programes

Controls operacionals

Compensació 4
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Declaració ambiental
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Compensació 

(si és factible)
4

Informació 

comunicació
5

Auditoria per part del 

verificador ambiental 

acreditat 



A més a més posem sobre la taula:

• Formació, sensibilització i implicació dels treballadors 

(també sobre canvi climàtic... ).

• Una auditoria interna per avaluar si anem en la direcció 
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• Una auditoria interna per avaluar si anem en la direcció 

prevista. 

• La revisió per part de la direcció per avaluar el nivell de 

compliment dels objectius.

CO2



I de cara a facilitar la participació de les 

organitzacions...

• Adhesió senzilla: acord amb l’administració i després que 

tot es pugui gestionar en el marc del nostre sistema de 

gestió ambiental.

• Sistema de càlcul estandarditzat: que ens serveixi en 

l’aportació de dades i comunicació a totes les parts 
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l’aportació de dades i comunicació a totes les parts 

interessades.

• Reconeixement de l’auditoria del verificador ambiental 

acreditat. 

• Possibilitat de comunicar l’acord i donar-li visibilitat en el 

marc de la nostra declaració ambiental.
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Moltes gràcies

8
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info@clubemas.cat
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