
 

LLOC DE REALITZACIÓ 

 
 

UAB - Casa CONVALESCÈNCIA -  

(Hospital de Sant Pau) 
Sant Antoni Maria Claret, 171 

08041 Barcelona 

 
________________________ 

   

 

                                                                     
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Accés amb transport públic 
 

Metro línia L5, Parada Hospital de  Sant Pau 
Metro línia L4, Parada Guinardó 

 
Autobusos 15,19,20,35,45,47,50,51,92 

 
 

 
INFORMACIÓ 

 

Per a més informació, podeu contactar 

amb el Club EMAS (Associació 
d’organitzacions registrades EMAS a 

Catalunya) 

 

info@clubemas.cat 
www.clubemas.cat 

 
Tel. 691505926 (Gregori Reyes) 
637160579 (Maria Passalacqua) 

 

INSCRIPCIONS 

 

Entrada lliure prèvia confirmació 

 
Per formalitzar la inscripció, podeu 

enviar les vostres dades per correu 

electrònic a info@clubemas.cat indicant: 
 

 Nom i cognom 

 Organització 

 Càrrec 
 Telèfon de contacte 

 

Places limitades 
Es respectarà l’ordre d’inscripció. 

 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem de que les 
seves dades personals inclosos en el formulari d’inscripció a la jornada 
són inclosos en fitxers propietat del Club EMAS que la seva finalitat és la 
difusió d’informació i la gestió dels cursos i jornades que ofereix 
l’associació. Per a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició previstos a la llei pugui dirigir-se mitjançant carta a Club EMAS, 
La Plana, 8-10, 1-1, 08032 Barcelona. 

 

 

 WORKSHOP 

 

 

EL NOU 

REGLAMENT 

EMAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barcelona, 5 de març de 2010 

 

 

 
Organitzat per: 

 
 
 

 

Amb el suport de: 
 

 
 

 

mailto:energia@depana.org
http://www.depana.org/energia
mailto:info@clubemas.cat


PRESENTACIÓ 

 

El passat 22 de desembre del 2009 es 

va publicar el nou reglament EMAS que 

en la seva tercera revisió aporta 
importants novetats orientades a 

promoure la participació de les 

organitzacions dintre i fora de la UE, així 
com també ha previst condicions 

específiques per a les organitzacions de 

petites dimensions, una major implicació 
dels treballadors, una major atenció al 

compliment dels requisits legals i nous 

elements en l’avaluació dels resultats 

ambientals i en la seva comunicació. 
 

L’entrada en vigor del nou reglament 

ens suposa a totes les parts 
interessades revisar la nostra feina i 

adequar les nostres activitats dins del 

període transitori previst per complir 

amb els requisits i amb els objectius de 
promoció de l’EMAS. 

 

Un lloc de trobada de totes les parts 
interessades per conèixer les novetats i 

l’orientació del nou EMAS ens ajudarà a 

treballar millor i de manera més 
coordinada. 

 

Aquesta jornada ofereix la possibilitat a 

les empreses, verificadors 
ambientals acreditats, organismes 

competents i altres parts 

interessades el conèixer: 
 

 

 

 

 Les novetats del nou reglament 

EMAS. 
 Els elements anticipats pel mateix 

reglament que encara requeriran 

del desenvolupament de 

normativa, procediments, guies o 
altres eines abans de la seva 

concreta implantació. 

 Els projectes o les iniciatives que 
s’estan desenvolupant per donar 

actuació al reglament EMAS. 

 Els terminis per adequar-se als 
nous requisits. 

 

La jornada està adreçada a 

representants d’organitzacions 
registrades EMAS, d’empreses que 

vulguin implantar un sistema de gestió 

ambiental, verificadors ambientals, 
d’empreses de consultoria, de 

l’administració pública, d’organismes 

competents i de qualsevol altra part 
interessada en la promoció, implantació i 

desenvolupament de l’EMAS. 

 
 

PROGRAMA 

 

09.30 
 

Benvinguda i presentació de la 
jornada. 
Sra. Maria Comellas i Doñate, 
Directora General de Qualitat Ambiental 
del DMAiH. 
 
Sr. Martí Puig Ysern, 
President del Club EMAS. 

 
 

 

9.45 
 

L’esperit del nou reglament  
n. 1221/2009 i les novetats per 
a les organitzacions. 
Sra. Maria Passalacqua, 
Directora del Club EMAS. 

 
10.30 Pausa cafè. 

 
10.50 
 

L’EMAS global, l’EMAS corporatiu 
i altres novetats d’interès per a 
tothom. 
Sra. Marianne Müller 
Direcció General de Medi Ambient i 
Industria de la Comissió Europea. 
(Videoconferència) 

 
11.10 

 

Les novetats per als verificadors 

ambientals acreditats i pels 
organismes d’acreditació 
Sr. Edelio Gago Herreras, 
Cap del Departament de Certificació i 
Verificació d’ENAC. 
 

11.40 
 

Aplicació de les novetats de 
l’EMAS a Catalunya. 
Sra. Maria José Sarrias, 
Cap del Servei de Qualitat Ambiental del 
DMAiH. 

 
Sr. Josep Maria Masip, 
Cap de la Secció de Sistemes de 
Qualificació del DMAiH 

 

12.10 Debat  
 

12.30 Lliurament de banderes EMAS 
per a les organitzacions 
registrades 

 
13.00 Cloenda 
 


