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L’esperit

• Valor afegit d’EMAS (reducció
càrrega burocràtica, organitzacions
petites, logotip, facilitar l’accés...)

• Participació dels treballadors.

• Compliment legal.

• Mecanismes de comparació dels
resultats ambientals.



Novetats: l’abast

Es podran registrar organitzacions ubicades
fora de la UE i de l’Espai Únic Europeu.

EMAS 
global

Art. 1

Registre 
Corporatiu

Un grup d’organitzacions amb diversos centres 
es podran registrar amb un únic registre.

Art. 2



Novetats: l’abast

El “centre” serà l’entitat més petita
que es podrà registrar.

CENTREArt. 2



Novetats: Compliment legal

Major èmfasis,

S’afegeix la definició de
“compliment de la legislació”

La plena aplicació dels requisits legals 
aplicables en matèria de medi ambient, 

inclosa l’aplicació en relació amb les 
condicions de les autoritzacions.

Art. 2



Novetats: Compliment legal

Proves materials i documentals
del compliment dels requisits legals
ambientals aplicables.

Les organitzacions podran sol·licitar
informació a les autoritats
competents o al verificador sobre el
compliment legal Art. 4 i

32

Art. 4



Novetats: Compliment legal

Les organitzacions extra-
comunitàries faran també
referència als requisits legals en
matèria de medi ambient aplicables
a organitzacions similars dels Estats
membres on tenen la intenció de
registrar-se.

Art. 4



Novetats: Compliment legal

L’organització ha d’auditar el
compliment de la legislació
ambiental aplicable.

A. III

A. IV

La declaració ambiental haurà :
- d’incloure el comportament
respecte a les disposicions legals
- de fer referència als requisits legals
aplicables.



Novetats: Compliment legal

S’introdueix una específica declaració
del verificador ambiental en relació al
compliment de la legislació
ambiental per part de l’organització.

A. VII



Novetats: orientació “sectorial”

El sistema de gestió  considerant les
millors pràctiques de gestió ambiental del
sector específic.

Avaluació del comportament ambiental 
respecte als documents de referència sectorials.

Informació en la declaració ambiental  tenint
en compte els documents de referència
sectorials.

Art. 4

Art. 4

A. IV-B



Novetats: Canvis substancials

Art. 2

Apareix la definició de “canvi
substancial”:

“qualsevol canvi en l’operació,
estructura, administració, processos,
activitats, productes o serveis d’una
organització que té o pot tenir un
impacte significatiu sobre el sistema de
gestió ambiental de l’organització, el
medi ambient o la salut humana”.



Novetats: Canvis substancials

Art. 8Canvi 
substancial?

Anàlisi ambiental 
del canvi

Revisió i actualització 
de la declaració 

ambiental

Modificació de:
Política

Programa
Sistema de gestió

Verificació i validació en un termini 
de 6 mesos i presentació dels 

canvis al DMAH

Actualització de 
l’anàlisi ambiental 

inicial



Novetats: aspectes indirectes
Es subratlla la importància dels aspectes
ambientals indirectes:

Els aspectes ambientals indirectes poden ser el
resultat de la interacció entre una organització i
tercers i en els quals pot influir en grau raonable
l’organització que sol·licita l’EMAS.
En organitzacions no industrials (autoritats locals o
institucions financeres) és esencial tenir en compte
els aspectes ambientals relacionats amb la seva
activitat principal. Un inventari limitat als aspects
ambientals del centre i les instal·lacions d’una
organització és insuficient”

A. I



Novetats: indicadors

Indicadors bàsics i altres indicadors:

Eficiència energètica
Eficiència en el consum de materials
Aigua
Residus
Biodiversitat
Emissions A. IV

Confidencialitat 
(v. A. IV, part C. 1.)



Novetats: indicadors

Eficiència energètica

Consum directe total d’energia: MWh o GJ

Consum total d’energia renovable: % del
consum anual total d’energia (elèctrica i
tèrmica) produïda per l’organització a
partir de fonts renovables.



Novetats: indicadors

Eficiència en el consum de
materials

Consum màsic anual dels diferents
materials utilitzats en Tones

Aigua

Consum total anual d’aigua en m3



Novetats: indicadors
Residus

Generació total anual de residus en tones
i per tipologia.

Generació total anual de residus perillosos
en kg o tones.

Biodiversitat

Ocupació del sòl en m2 de superfície
construïda.



Novetats: indicadors

Emissions

Emissions anuals totals de gasos efecte
hivernacle en tones equivalents de CO2

(incloses almenys les emissions de CO2,
CH4, N2O, HFC, PFC i SF6).

Les emissions atmosfèriques totals
incloses les emissions de SO2, Nox i PM
en kg o tones.



Novetats: indicadors

R = A/B
A = impacte/consum total

B = producció anual global

Indústria:
Valor afegit brut total anual (milions de €)
Tones de producció física anual
Volum de negoci anual total*
Nombre de treballadors*

Administració i serveis:
Nombre de treballadors

* Organitzacions 
petites



Novetats: Logotip

Una versió única del logotip EMAS.

Es pot fer servir
- a colors
- en negre
- en blanc
- en escala de grisos

A. VII

No s'especifica el 
fons sobre el qual 

fer el logotip 

ES-CAT-000000



Novetats: 
organitzacions petites

4 anys per a la renovació del registre.

2 anys per a la validació de la declaració
ambiental.
(Anualment l’organització haurà d’enviar la
declaració ambiental a l’Organisme Competent
encara que no estigui validada)

Art. 7

Definició en art. 2, 
n.28 

Atenció! Aquesta novetat NO 
APLICA per a la certificació ISO 

14001!!



Novetats: 
organitzacions petites

Art. 7

+ 1 any + 1 any



Novetats: 
organitzacions petites

Condicions:

- Fer la sol·licitud

- Que sigui una organització petita (art. 2, n.28).

- Que no hi hagi cap risc ambiental important.

- Que l’organització no tingui previst introduir
canvis substancials.

- Que no existeixi cap problema ambiental local
significatiu al que contribueixi l’organització.

Art. 7



Novetats: integració amb altres 
sistemes de gestió

Les organitzacions que tinguin un
sistema de gestió ambiental certificat i
reconegut per la CE (per procediment
consultiu i sota sol·licitud d’un Estat
Membre) no estaran obligades a duu
a terme les parts del sistema ja
reconegudes com equivalents a
l’EMAS.

Art. 4, 45 i 49



Novetats: declaració ambiental

Posar-la a disposició del públic en
un termini d’un mes a partir del
registre/renovació.

Especificar de quina manera es
permetrà l’accés públic a la
declaració ambiental.

Art. 6



Novetats: participació dels 
treballadors

Els treballadors hauran de participar en el procés
de millora contínua mitjançant:

- l’avaluació ambiental inicial, l’anàlisi de la
situació actual i la comprovació de la informació

- la implantació del sistema i auditoria ambientals
- els comitès ambientals

- grups de treball relacionats amb el programa i
l’auditoria ambientals

- l’elaboració de la declaració ambiental.
A. II -B



Gràcies

info@clubemas.cat
www.clubemas.cat
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