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Balanç de més de 10 anys amb EMAS a Catalunya
•Decret 115/1996, la direcció general de Qualitat Ambiental es designat
organisme competent per a la gestió de l’EMAS a Catalunya.
•203 organitzacions EMAS i 256 centres inscrits en el registre EMAS a
Catalunya
•S’han destinat 6.8 M € (1997-2007) a la implantació de sistemes de
gestió en més de 1.500 organitzacions.
•S’han publicat 8 guies sobres sistemes de gestió
•S’han organitzat més de 25 jornades relacionades amb els sistemes de
gestió ambiental
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Declaració ambiental

Característiques de les Normes i Reglaments
de Gestió Ambiental
ISO 14001/2001
Sistema de Gestió
Mediambiental. Especificacions
i directrius per a la
seva utilització

REGLAMENT 761/2001
Sistema Comunitari de
Gestió i Auditoria
Ambientals (EMAS)

 Poden aplicar-se a tot tipus i dimensió d’organitzacions.
• Estableixen una metodologia de gestió basada en
involucrar a tota l’organització en una millora contínua de
la situació ambiental inicial i avaluar els progressos.
• No defineixen requisits legislatius, però permeten garantir
el seu compliment i avançar-se a futurs requisits legals.
• Donen valor a l’organització

Manteniment registre EMAS
• Periodicitat verificació: Màxim cada 3 anys
• Periodicitat validació DA: Màxim cada any
(freqüència es pot alterar si no hi ha canvis
significatius del funcionament del sistema)

FOMENT DELS SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL
1. INCENTIUS ECONÒMICS
2. PUBLICACIONS I JORNADES
3. DESREGULARITZACIÓ
4. IMATGE

1.INCENTIUS ECONÒMICS
CONVOCATÒRIA AJUTS SGA 2007 (per empreses)
•

•

SGMA verificats d’acord amb l’EMAS
– Annex I de la Llei 3/98: 9.000 €
– Annex II de la Llei 3/98: 7.000 €
– Annex III de la Llei 3/98: 4.500 €
SGMA certificats d’acord amb la norma ISO 14001
– Annex I de la Llei 3/98: 5.000 €
– Annex II de la Llei 3/98: 4.000 €
– Annex III de la Llei 3/98: 2.500 €

Hi ha prevista per a l’any 2008 una convocatòria d’ajuts
directes per a la millora del sistema de gestió. (S’excloen les
inversions en béns materials)

1.INCENTIUS ECONÒMICS
CONVOCATÒRIA AJUTS SGA 2005-2007
Ens locals (Convocatòria plurianual)
•

SGMA verificats d’acord amb l’EMAS
18.000 €

•

SGMA certificats d’acord amb la norma ISO 14001€
12.000 €

1.INCENTIUS ECONÒMICS
Llei de Responsabilitat ambiental:

LEY 26/2007, de 23 de

octubre.

Art. 28 Exempcions a l’obligació de constitució d’una garantia obligatòria
Els operadors d’aquelles activitats susceptibles d’ocasionar danys amb
un cost de reparació comprés entre 300.000 € i 2.000.000 € que disposin
del registre EMAS o certificat ISO 140001 en vigor

1.INCENTIUS ECONÒMICS
Deduccions de l’impost de societats per inversions realitzades en
béns de l’actiu material, que es consideri destinada a la protecció
del medi ambient.
- Tenir establert un acord, convenis, pla o programa aprovat per
l’administració ambiental competent:
• acords individuals
- un conveni individual
- un pla individual d’adeqüació i millora dels abocaments
- un pla gradual de reducció d’emissions a l’atmosfera
- estar adherit al sistema d’ecoauditoria i ecogestió de la UE (EMAS)
- haver realitzat una diagnosi ambiental d’oportunitats de minimització
(DAOM)

1.INCENTIUS ECONÒMICS
Eficiència en l’ús de l’aigua (Decret 304/2006): Per determinades
activitats amb aplicació individualitzada del cànon de l'aigua, el tipus de
gravamen general s'afecta del coeficient 0,95 per als subjectes passius
que acreditin per a cada establiment un millorament de l'eficiència en l'ús
de l'aigua, determinada segons un sistema quantitatiu, prenent com a
referència l'estàndard d'ús, o bé que acreditin l'eficiència o el
millorament d'aquesta segons un sistema qualitatiu basat en
l'obtenció d'un sistema de gestió ambiental ISO 14001 o EMAS.
En el cas de les empreses que hagin implantat l’EMAS aquest ús
eficient de l’aigua es podrà acreditar mitjançant la presentació del
certificat o de la declaració ambiental validada (o la corresponent
actualització anual validada)

2. PUBLICACIONS I JORNADES
• Ajuts a entitats sense ànim de lucre
• Programes sectorials:
- Centres sanitaris
- Centres educatius
- Empreses inserció social

• Implantació EMAS centres del DMAH
• Elaboració de guies sectorials:
Laboratoris farmacèutics, centres sanitaris, platges

• Guies temàtiques:
Declaració ambiental, responsabilitat social corporativa

•Jornades i seminaris
Properament seminaris temàtics de legislació ambiental

3. DESREGULARITZACIÓ
Llei 3/98 - IIAA: Les activitats acollides al sistema
EMAS no han de sotmetre’s als controls periòdics
(annex I i II.1)
Proposta Nova Llei:
- Mantenir l’exempció per les autoritzacions i ampliarho a totes les llicències.
- EMAS en la revisió de les autoritzacions/llicències
- Bonificació de les taxes que s’estableixen per
autorització i llicència

3.DESREGULARITZACIÓ
DIRECTIVA 2003/87/E: esquema de comerç d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle
Annex V, 5: El verificador tindrà en compte si la instal·lació està
registrada en el sistema comunitari d’ecogestió i ecoauditoria
(EMAS).

4.IMATGE
-Difusió de les empreses registrades (seminaris, publicitat, campanyes,
web, butlletins...)
-Ús del logo EMAS
- Creació de guardons, premis, distincions

http://www.clubemas.cat
• PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ AMB EL DMAH
• Observatori legislació ambiental
• Butlletí
• Portal compra verda
• Jornades, seminaris
• Estudi risc ambiental empreses EMAS

