
Lleida, 24/10/07

Mecanismes públics 
de promoció de 
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Qui som?

Una associació privada, 
sense ànim de lucre, 
formada per empreses i 
altres organitzacions de 
diferents sectors i 
dimensions que tenim en 
comú el registre EMAS de un 
centre ubicat a Catalunya.



Una mica d’història....

• Es una iniciativa del món empresarial.
• Ha rebut el suport del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge.

• L’acte de constitució va ser el 6 de juny 
del 2006.

• Actualment hi ha 47 organitzacions 
associades.



Sectors als que pertanyen els 
membres

arts gràfiques   transport química
turisme alimentari ciment ceràmica
residus metall construcció automoció
plàstic logística sanitari  farmacèutic
electrònica enginyeria de sistemes
tèxtil paper inserció socio-laboral
col·legis professionals món associatiu



El nostre principal objectiu

Promoure i vetllar per a la 
millora contínua del 
comportament ambiental de 
les organitzacions i de la 
societat en general, i la 
defensa dels interessos 
comuns de les organitzacions 
associades en relació a la 
seva participació al sistema 
EMAS.



Què fem?

• Coordinar, representar, gestionar i 
fomentar els interessos ambientals i 
professionals comuns dels associats, 
sense perjudici dels interessos 
ambientals generals.

• Treballar de manera coordinada amb 
l’Administració pública per tal d’obtenir 
avantatges derivats del compromís 
ambiental que les organitzacions han 
adoptat.



Què fem?

• Treballar per a incrementar la visibilitat 
i el reconeixement de les organitzacions 
EMAS.

• Treballar per a promoure la participació 
de les organitzacions al sistema EMAS.



Què oferim?

A l’Administració i a les organitzacions 
EMAS:
un espai de trobada per a treballar de 
manera coordinada.

A les empreses que encara no han 
implantat EMAS:
L’experiència dels nostre socis.
Informació sobre l’EMAS.



Què oferim?

Als socis: 
• formar part d’un col·lectiu que exerceix 
la seva influència per a donar resposta a 
les necessitats comunes en relació a 
l’EMAS

• Participar en grups de treball
• Gaudir d’una xarxa d’informació 
específica pel sistema de gestió 
ambiental (“passaparaula”)

• Altres avantatges...



Àmbits dels nostres 
projectes i treballs actuals
• Inclusió de condicions especials per a les empreses 
EMAS en el marc de:
- la legislació ambiental
- el procés d’adquisició de l’administració pública 
(Compra Verda)

• Revista de Qualitat Ambiental
• Millora de la comunicació i promoció de la 
Declaració Ambiental

• Estudi del nivell de risc ambiental a les empreses 
registrades EMAS

• Promoció de la integració de la Responsabilitat 
Social Corporativa en les organitzacions EMAS


