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Què és EMAS.cat? 

Accés individualitzat a l’àrea 
d’usuaris 

Visita per les característiques  
i els serveis de la plataforma 



Estat de la situació 
 

 



  

 Què és EMAS.cat? 

 Intenta ser la resposta a les 
preguntes abans plantejades i 

una eina a la disposició de les 
organitzacions EMAS catalanes  

 



  

 Què és EMAS.cat? 

És un projecte portat a terme en col·laboració entre 
el Club EMAS i la Direcció General de Qualitat 
Ambiental del DTES creant una eina que aglutina 

informació sobre les organitzacions EMAS catalanes. 

 

És una base de dades allotjada a www.emas.cat que es 
pot consultar per qualsevol usuari i que vol ser un 
recolzament per a la millor visualització pública 

dels EMAS catalans. 

 

 

A aquesta base de dades poden accedir els EMAS 
catalans per actualitzar, ampliar i millorar la 
informació que conté aquesta eina que és la que 

l’administració disposa d’ells. 

 

 

 

http://www.emas.cat/


  

 Objectius d’EMAS.cat 

Afavorir la visibilitat dels EMAS i posar en valor el 
seu esforç de cara a la millora ambiental. 

 

Facilitar l’accés, la difusió i el coneixement de la 
gestió dels EMAS i en concret de les seves 

Declaracions Ambientals. 

 

I, oferir un aparador dels EMAS com a grup 
d’excel·lència ambiental de cara al coneixement 

dels altres EMAS, dels seus grups d’interès i de la 
societat en general.   
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 Visita per les 
característiques i 

serveis de la plataforma  

 www.emas.cat  

http://www.emas.cat/


  

 Accés individualitzat a 
l’àrea d’usuaris 



  

 Accés individualitzat a 
l’àrea d’usuaris 

 Cada organització només pot accedir a la seva 
fitxa i a la seva informació. 

 
 La nova informació s’envia a revisió i l’equip 
conjunt Club EMAS/DTES, realitzarà la publicació 

del nou contingut.  

  



  
Accediu a la vostra 
fitxa en EMAS.cat! 

 
Moltes gràcies! 
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