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de Declaracions 
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La potenciació de la Declaració Ambiental com a eina de 

comunicació externa 

30/09/09 
Hotel Alimara 

c/ Berruguete, 126 Barcelona 
Parada Mundet Metro L3 

Autobusos 10,27,60,73,79 i 173 
 

Inscripcions i dades necessàries 
 

Places limitades, assistència lliure prèvia inscripció segons l’ordre d’arribada  
abans del dia 31 de juliol de 2009 

   
Enviament de l’última Declaració Ambiental validada en versió impresa juntament amb el formulari d’inscripció 

amb totes les dades (arxiu adjunt) per correu postal a la seu del Club EMAS, c/la Plana, 8-10, 1-1 08032 Barcelona  

 

La Declaració Ambiental és l’eina de 

comunicació externa de les organitzacions 

EMAS i un dels elements diferenciadors 

d’aquestes respecte a les ISO 14001. Les 

organitzacions tenen l’obligatorietat de fer-

la i fer-ne una adequada difusió, encara que 

moltes organitzacions qüestionen la seva 

utilitat en el moment d’establir una 

comunicació amb l’opinió pública i amb 

l’administració.  

Potenciar l’eficiència d’aquesta eina 

significa millorar-la en els seus continguts i 

en la seva forma així com en la manera de 

fer-la arribar a les diferents parts 

interessades. 

 

Aquesta jornada té com a objectiu, donar 
els elements per a  potenciar la Declaració 
Ambiental considerant qüestions de 

creativitat i innovació en el moment de 

desenvolupar i difondre aquest document, 

així com promoure el intercanvi 
d’experiències entre les diferents 

organitzacions assistents. 

 

Aquest taller es dirigeix a representants 
d’organitzacions EMAS i organitzacions 
certificades amb l’ISO 14001 que estiguin 

interessades en conèixer aquesta eina. 

 

Els assistents d’organitzacions EMAS 
hauran d’enviar, abans del dia 31 de juliol, 

la Declaració Ambiental de la seva 

organització per tal que un grup d’experts 

facin una valoració inicial de cara a les 

activitats que es desenvoluparan a la 

jornada. 

 

 

Amb el suport de 

Organitzat pel 

 

Amb la col�laboració de 

 

 

  



                           

 

 

 

Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

09.00 h  Recepció de participants i lliurament  
de la documentació  
 

09.15 h Inauguració de la jornada 
Maria Passalacqua, Directora del Club EMAS 

 

09.30 h Continguts mínims. Aspectes que 
valora l’organisme competent en 
rebre les Declaracions Ambientals i 
requisits sobre la informació de la 
mateixa. Guia DMAH 
Maria José Sarrias, Cap de la Secció de 
Sistemes de Qualificació de la DGQA del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 

10.00 h Aspectes de la comunicació 
ambiental a valoritzar (positius i 
negatius). Com clarificar el missatge 
de la nostra Declaració 
Pablo Chamorro, Director i Cap de   
Projectes ambientals d’Ecomundis Editorial 
S.L  
 

10.30 h Aspectes gràfics. Com fer-la atractiva 
  al públic. Exemples i idees 

Manuel Reyes, Departament de disseny 
d’El Tinter SAL  
 

11.00 h Pausa - cafè 
 

11.30 h Taula rodona amb les parts 
interessades i posterior debat amb 
les organitzacions: 

 
• Organisme competent d’EMAS, representat 

per Maria José Sarrias, Cap de la Secció de 
Sistemes de Qualificació de la DGQA del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 

• Verificadors ambientals acreditats, 
representats per Núria Massot, Auditor en Cap 
de Medi Ambient (ISO 14001 i EMAS) de TÜV 
Rheinland i Ana del Rio, responsable del 
Departament de Medi Ambient de Det Norske 
Veritas (DNV) 

• Expert en comunicació, representat per 
Pablo Chamorro, Director i Cap de   Projectes 
ambientals d’Ecomundis Editorial S.L 

• Expert en disseny, representat per Manuel 
Reyes, Departament de disseny d’El Tinter SAL 

• Consumidors, representat per Joan Morejón, 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya (OCUC). 

• Col�legi d’Ambientòlegs de Catalunya 
(COAMB), representat per Jordi Fernández, 
Coordinador de la Comissió de Medi Ambient i 
Empresa d’aquesta institució. 

   

14.00 h Clausura de la jornada 

Taller de Declaracions Ambientals 
La potenciació de la Declaració Ambiental com a eina de comunicació externa 

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades personals seran incloses en fitxers propietat del Club EMAS. La seva finalitat és la difusió d’informació, cursos i jornades que ofereix l’associació. Per a 

exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei pot dirigir-se per correu-e a info@clubemas.cat o mitjançant carta postal a Club EMAS, c/ La Plana, 8-10, 1-1, 08032 Barcelona 


