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Novetats del Reglament EMAS III

• Promoció de la participació d’organitzacions de dins i de fora de la Unió 
Europea: registre corporatiu i EMAS Global (art. 3)

• Condicions específiques per les organitzacions petites (art. 7)

• Tractament dels canvis substancials (art. 8)

• Reforç foment de la participació i implicació dels treballadors (annex 
II.B.4)

• Reforç de mecanismes per determinar el compliment legal ambiental 
(art. 4.4 i art. 32, annex IV.B.g)

• Nous elements en les declaracions ambientals: indicadors genèrics i 
per sector específics (art. 46 i annex IV.c)

• Simplificació del logotip (art. 10)

• Foment d’adopció d’EMAS per Grups d’organitzacions i enfocament 
gradual (art. 37)

• Reconeixement altres sistemes de gestió ambiental (art. 45)

• Indicació dels criteris per avaluar el caràcter significatiu dels aspectes 
ambientals (annex I. 2)

• Reforç en la identificació dels aspectes ambientals indirectes per part 
d’organitzacions no industrials (annex I.2.b)



• Una organització amb centres en un o varis estats membres o 

en tercers països podrà sol·licitar un únic registre corporatiu.

• La sol·licitud d’inscripció en un únic registre corporatiu es 

presentarà a l’organisme competent de l’Estat membre on 

estigui situada la seu o centre de gestió de l’organització.

• Els Estats membres podran establir que els organismes 

competents que designin, gestionin per a les organitzacions 

situades fora de la Comunitat, la inscripció en el registre.

Promoció de la participació d’organitzacions de dins i de fora 

de la Unió Europea: registre corporatiu i EMAS Global (art.3)
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Condicions específiques per a les organitzacions petites (art. 

7 i definició d’organització petita: art.2.28)

Novetats del Reglament EMAS III

• Excepció per a organitzacions petites:

• Ampliació freqüència triennal fins a 4 anys de verificació del 

sistema de gestió

• Ampliació freqüència anyal fins a 2 anys de la presentació de la 

declaració ambiental validada i presentació de la declaració 

ambiental actualitzada no validada cada any que estiguin exemptes 

de la declaració amb actualitzada validada



• Excepció per a organitzacions petites:

• Sol·licitud a l’organisme competent prèvia declaració del verificador 

de que es compleixen les condicions següents:

• No hi ha risc ambiental important. Criteri de base: annex III Llei 

202009,  PCA i per activitats no incloses i no subjectes a 

avaluació d’impacte ambiental

• L’organització no té previst introduir canvis substancials

• No existeix cap problema ambiental local significatiu

Condicions específiques per a les organitzacions petites (art. 

7 i definició d’organització petita: art.2.28)
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• Si una organització registrada té previst introduir canvis 

substancials, realitzarà un anàlisi ambiental dels canvis, 

inclosos aspectes i impactes ambientals.

• A partir de l’anàlisi ambiental, es modificaran els següents 

documents: la política, el programa, i el sistema de gestió 

ambiental i revisarà i actualitzarà tota la declaració ambiental.

• Tots aquests documents es verificaran i validaran en el termini 

de 6 mesos

• Desprès de la validació, l’organització presentarà els canvis a 

l’organisme competent

Tractament dels canvis substancials (art. 8)
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• Annex II. Secció B.4 Requisits del sistema de gestió ambiental. 
Implicació dels treballadors:

• L’organització ha de reconèixer que la participació activa dels 
treballadors és un recurs clau en la millora del comportament 
ambiental i en l’èxit del SGA

• La implicació dels treballadors compren la participació dels 
diferents treballadors i els seus representants i també la informació 
que se’ls facilita. Hauria de donar-se un programa de participació 
dels treballadors a tots els nivells i fomentar la informació recíproca 
entre els directius i els treballadors

• Els treballadors han de participar en totes les fases del sistema: 
anàlisi ambiental, redacció de la declaració ambiental, programa 
d’acció ambiental, auditoria, etc 

Foment de la participació i implicació dels treballadors
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• Art. 2 Inclou la definició de compliment legal: la plena aplicació 

dels requisits legals aplicables, fins i tot en relació amb les 

condicions de les autoritzacions, en matèria de medi ambient

• Annex VII. Declaració del verificador ambiental en relació al 

compliment de la legislació ambiental: “no hi ha indicis de 

d'incompliment dels requisits legals aplicables”

• Art. 32 Els estats membres garantiran que les organitzacions 

tinguin accés a possibilitats d’informació i assistència sobre els 

requisits legals en matèria de medi ambient. 

Reforç del mecanisme per determinar el compliment legal
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• Art. 4.4 Les organitzacions proporcionaran proves materials o 

documentals del compliment de tots els requisits legals 

aplicables en matèria de medi ambient

• Art. 4.4 Les organitzacions podran sol·licitar informació a 

l’autoritat competent en l’aplicació de la legislació ambiental o al 

verificador ambiental. 

• Annex IV. B.f) La declaració ambiental ha de fer referència al 

comportament respecte a les disposicions legals 

• Annex IV. B.g) La declaració ha de fer referència als requisits 

legals aplicables en matèria de medi ambient

Reforç del mecanisme per determinar el compliment legal
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• Art. 46. La Comissió, en consulta amb els estats membres i 

altres parts interessades, elaborarà documents de referència 

sectorials

• Annex IV.C Declaracions ambientals. Les organitzacions han de 

comunicar els indicadors basics (que es detallen a l’apartat 2 ) i 

altres indicadors de comportament ambiental pertinents (haurà 

de tenir en compte els documents sectorials que establirà la 

Comissió)

Nous elements en l’avaluació ambientals: indicadors 

genèrics i per sectors específics
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• Versió 1: Amb la llegenda “Gestió Ambiental Verificada”, 

amb el corresponent número de registre. ES-CAT-000000

L’organització té un sistema de gestió

ambiental amb els requeriment d’EMAS.

El logotip haurà d’anar acompanyat sempre del número de 

registre. 

• Versió 2: Sense llegenda i sense número de registre: només 

el podran utilitzar els organismes competents, els 

organismes d’acreditació, les autoritats nacionals i altres 

parts interessades amb finalitats de comercialització i de 

promoció relatius a EMAS. En aquests casos, l’ús del logotip 

EMAS no donarà a entendre que l’usuari està registrat si no 

ho està.

Simplificació del logotip (art. 10)
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• Els Estats membres fomentaran l’adopció per les organitzacions 

d’un enfocament gradual que porti al registre d’un sistema de 

gestió ambiental

• Els Estats membres animaran a les autoritats locals per a què 

proporcionin amb la participació d’associacions industrials, 

cambres de comerç i altres parts interessades, assistència 

específica a grups d’organitzacions per al registre EMAS

Foment d’adopció d’EMAS per Grups d’organitzacions i 

enfocament gradual (art. 37)
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• Els Estats membres podran sol·licitar a la Comissió que es 

reconeguin sistemes de gestió ambiental existents i hauran de 

demostrar l’equivalència de totes les parts del sistema proposat 

amb el Reglament EMAS

• La Comissió, reconeixerà les parts de sistemes de gestió 

ambiental d’acord amb el procediment consultiu i sempre que 

s’aportin les proves suficients i s’especifiqui l’equivalència dels 

sistemes

• La Comissió publicarà al DOUE les referències dels sistemes 

de gestió ambiental reconegudes

Reconeixement d’altres sistemes de gestió ambiental (art. 45)
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• Una organització haurà de considerar els 
següents punts per avaluar el caràcter 
significatiu:
• I)Risc de provocar danys ambientals

• II) Fragilitat del medi ambient locla, regional i 
mundial

• III) Amplitud, nombre i freqüència i reversibilitat de 
l’aspecto o impacte

• IV) Existència i requisits de la legislació ambiental

• V) Importància per a les parts interessades i els 
treballadors de l’organització

Indicació dels criteris per avaluar el caràcter significatiu d’un 

aspecte ambiental (annex I Anàlisi Ambiental)
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• En el cas d’una organització no industrial, com les 
autoritats locals o les institucions financeres, resulta 
essencial que tinguin en compte els aspectes 
ambientals relacionats amb la seva activitat principal. 
Un inventari limitat als aspectes ambientals del 
centre i les instal·lacions d’una organització serà 
insuficient.

Reforç en la identificació dels aspectes ambientals indirectes 

per part d’organitzacions no industrials (annex I.2.b Anàlisi 

Ambiental)
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