
  
 

SESSIÓ DE TREBALL SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC A LES EMPRESES 
 

 
En el marc de l’observatori EMAS de polítiques ambientals del Club EMAS i amb la 
col�laboració del Col�legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), us convidem a la 
sessió de treball orientada a: 
 

• Empreses i organitzacions. 
• Ambientòlegs. 

 
Objectiu de la sessió: 
 

- Presentar l’estat de desenvolupament sobre els acords i negociats sobre el 
canvi climàtic i com aquests afecten a les empreses. 

- Donar a conèixer a les empreses les eines disponibles per contribuir a la 
reducció de les emissions efecte hivernacle, en particular presentar la guia de 
càlcul d’emissions i els acords voluntaris del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (DMAH). 

- Afavorir la integració del mecanisme d’adhesió als acords voluntaris en el marc 
de la gestió ambiental d’EMAS per part de les empreses. 

 
Temàtiques a tractar i ponents: 
 

- La situació sobre el canvi climàtic i estat dels negociats abans de 
Copenhaguen. Com es preveu que afectarà el futur acord a les 
empreses.  
Sr. Pere Torres, Expert en canvi climàtic, COAMB. 

- Polítiques per a promoure la participació de l’empresa en la mitigació 
de GEI.  
Sr. Eduardo González Fernández, Subdirector General de Mitigación y 
Tecnologías, Dirección General Oficina Española de Cambio Climático (OECC). 

- Presentació dels acords voluntaris i de la “Guia pràctica per al càlcul 
d’Emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH)”.  
Marta Hidalgo, Tècnica de l’Oficina Catalana Canvi Climàtic (OCCC) 

- Debat sobre com facilitar l’accés als acords voluntaris per part de les 
empreses EMAS i visibilitat en la declaració ambiental.  
Sr. Martí Puig, President del Club EMAS (Associació d’Organitzacions registrades 
EMAS a Catalunya) 
 
Moderador: Sr. Jordi Bigues (Periodista) 

 
Data: 4 de Novembre de 2009. 
Lloc: Sala d’actes del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), Av. 
Diagonal, 523-525 de Barcelona 
Horari: 10.30-13.30 hores 
 

Participació lliure. Places limitades. Per a inscripcions contactar amb 
info@clubemas.cat 


