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UNIÓ EUROPEA 
 
ORGANISME MECANISMES DE PROMOCIÓ DOCUMENTACIÓ O FONT D’INFORMACIÓ 
COMISSIÓ EUROPEA La Comissió ha reconegut l’EMAS com una important eina de gestió per 

a millorar el rendiment ambiental i això es reflecteix en els següents 
documents: 

� Directiva sobre bateries 
� Comunicació sobre Responsabilitat Social Corporativa 
� Eco-Etiqueta (per a serveis d’allotjament turístic) 
� Directrius sobre l'eficiència energètica 
� Recomanació sobre criteris per a les inspeccions ambientals 
� Regulació sobre aqüicultura 
� Directiva sobre comerç d’emissions de gasos efecte hivernacle 
� Directiva IPPC (control integrat de la contaminació) 
� Política integrada de producte 
� Contractació pública  
� Estratègia Urbana - segons Decisió de la Comissió del 

11/02/2004, les ciutats de més de 100.000 habitants hauran 
d’implantar un sistema de gestió ambiental. 

En tots aquests instruments les organitzacions adherides a l’EMAS 
tenen una consideració rellevant.  
 
D’altra banda, ha donat: 
Orientació sobre la gestió integrada del medi ambient a les 
ciutats: 
La Comissió recomana a les autoritats locals que donin els passos 
necessaris per a aplicar en major mesura la gestió integrada a nivell 
local i exhorta a les autoritats nacionals i regionals a recolzar el procés. 
A més a més subratlla que moltes ciutats que ja han obtingut bons 
resultats han implantat sistemes de gestió ambiental com EMAS o ISO 
14001 per garantitzar la realització efectiva dels objectius polítics i 
l’escrutini públic del que han dut a terme. 
Millora de la reglamentació en l’aplicació de les polítiques 
ambientals per minimitzar i agilitzar el compliment legal: 
La Comissió subratlla que l’adopció de sistemes de gestió ambiental per 
part de les empreses té una influència molt més positiva en el 
compromís ambiental de l’empresa que no pas l’execució d’inspeccions 
de control. Per això l’acceptació per part de l’administració de sistemes 

DG- Medi Ambient, Comissió Europea 
 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 
CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO sobre 
una Estrategia temática para el medio 
ambiente urbano del 11/01/2006. 
 
Comunicacion del 8 de octubre sobre 
"Pequeñas, limpias y competitivas – Programa 
de asistencia a las pequeñas y medianas 
empresas para el cumplimiento de la 
legislación de medio ambiente" 
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ORGANISME MECANISMES DE PROMOCIÓ DOCUMENTACIÓ O FONT D’INFORMACIÓ 
de gestió ambiental certificats és una bona alternativa per a reduir la 
freqüència dels controls i dels informes. Es considera que l’EMAS 
ofereix a l’administració confiança donat els seus estrictes requisits i els 
criteris de transparència en el que es basa. Actualment els reglament 
EMAS està sota revisió i es reforçaran els elements relacionats amb el  
compliment legal. 
La Comissió suportarà: 

� Partenariats públics - privats i projectes per a l’aplicació d’EMAS 
en clusters i districtes industrials. 

� La promoció de metodologies com per exemple l’EMAS easy per 
fer més viable l’adopció de l’EMAS per part de les PIMEs. 

� El reglament EMAS es revisarà per tal de que sigui més 
accessible, comprensible, eficaç i senzill però mantenint el seu 
caràcter d’excel·lència. També es treballarà per millorar i 
facilitar la visibilitat de l’EMAS. 

El nou programa LIFE+ podrà suportar projectes per a la creació de 
organismes de coordinació per a la implantació d’EMAS en clusters. 
 
Donar exemple: 
5 serveis de la Comissió Europea van implantar l’EMAS. 

 
ESTAT MECANISMES DE PROMOCIÓ DOCUMENTACIÓ O FONT D’INFORMACIÓ 
PORTUGAL: Incentius financers 

La legislació preveu la possibilitat per a les empreses de rebre ajudes 
en el marc del Economy Operational Program en el que es fan 
contractes per millorar els resultats ambientals. La finalitat és establir 
un sistema d’incentius per modernitzar les PIMEs. Aquest programa 
preveu que les organitzacions hagin de complir amb els requisits legals 
ambientals aplicables a la seva activitat, per tant, les organitzacions 
interessades en implantar un SGA reben ajudes econòmiques donat 
que es considera una eina per garantir el compliment legal. Les 
empreses que implanten EMAS reben un 5% més d’ajudes respecte a 
les que implanten ISO 14001. Actualment hi ha projectes en el sector 
del vidre, ciment i transport. 

Font: Organisme Competent Portuguès. 
 
 

 Incentius administratius – menys inspeccions 
Les organitzacions registrades EMAS tenen menys inspeccions gràcies a 

Existeix un acord no documentat entre 
l’Organisme Competent per l’EMAS i el 
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ESTAT MECANISMES DE PROMOCIÓ DOCUMENTACIÓ O FONT D’INFORMACIÓ 
un acord entre l’Organisme Competent EMAS i l’organisme encarregat 
d'efectuar les inspeccions i donat que l’Administració coneix més els 
seus aspectes ambientals. 

Inspectorat General pel Medi Ambient. 

 Projectes especials per a PIMES del sector de l’indústria gràfica i del 
turisme. 
L’Organisme Competent està desenvolupant un projecte a nivell 
nacional per a la implantació per etapes de l’EMAS a PIMEs (iniciat l’any 
passat). 

 

ROMANIA Taxes de registre raonables 
Taxes de registre EMAS raonables per promoure una major participació 
per part de les empreses i, en particular de les PIMEs. 
Simplificació de tràmits 
En el marc de la revisió de la Directiva IPPC i de la seva transposició en 
el marc de la legislació romana, es pensa introduir alguna mesura 
específica per afavorir a les empreses EMAS allargant el termini de 
validesa de l’autorització. 

Font: Organisme Competent Romanès 

REPÚBLICA TXECA: Incentius financers 
Suport per a la implantació d’ISO o EMAS (fins al 50% del cost). 
Ambientalització de la compra per part de l’Administració 
Possibilitat d’introduir l’EMAS com un dels criteris en la compra per part 
de l’administració, això ha estimulat l’adopció de l’EMAS per part 
d’algunes empreses.  
El número d’empreses registrades EMAS en la República Txeca s’ha 
duplicat des del 2005 i, la majoria de les empreses declaren que el 
major estímul ha estat precisament la nova Llei de Compra per part de 
l’Administració. 

Font: Organisme Competent Txec 

NORUEGA L’EMAS ha obtingut un baix nivell d’interès per part de les empreses. 
Actualment hi ha una trentena d’empreses registrades. 
Per anys, a Noruega s’ha ofert a les empreses amb EMAS i ISO 14001 
una reducció del 50% de les taxes d’inspecció realitzades per part del 
Norwegian Pollution Control Authority per verificar el compliment legal. 
Donat que aquesta mesura no ha contribuït a incrementar el número 
de registres EMAS i que el temps per realitzar les inspeccions no ha 
estat inferior en les empreses registrades, aquest incentiu s’ha suspès 
l’any 2007. 
Per ara no hi ha cap altre incentiu en curs. 

Font: Organisme Competent Noruec 
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ESTAT MECANISMES DE PROMOCIÓ DOCUMENTACIÓ O FONT D’INFORMACIÓ 
 

ÀUSTRIA Simplificació de tràmits 
Comunicació de canvis: En el marc de la legislació sectorial (Waste 
Management Act, Trade Code of 1994, Water Quality Act of 1959, 
Forestry Act, Mineral Resources Act, Shipping Act, Clean Air Act for 
Boilers, Air Immision Act, Pipeline Act, Gas Management Act, Blasting 
and Explosives Act,  Railways Act, Aviation Act, Radiation Protection 
Act, Bathing Facilities Hygiene Act, Labour Protection Act) es preveu 
que les empreses registrades EMAS no hagin de demanar permís pels 
canvis però sí s’han establert unes condicions per poder acollir-se a 
aquesta exempció. 
Aprovacions en el marc de la legislació sectorial: Per a les 
organitzacions que ja hagin realitzat l’auditoria ambiental (Art. 3 Par. 
2.b, EMAS II), l’Administració consolidarà l’aprovació de tràmits 
relacionats amb les instal·lacions o parts d’elles en el marc de la 
legislació sectorial (v. Punt precedent) en una única notificació. 
Dispensació de sancions administratives: Alleugeriment del règim 
sancionador a determinades condicions: 
1. Si l’empresa ha detectat l’incompliment de la normativa ambiental 
en la seva primera auditoria ambiental (Art. 2.e, EMAS II), i 
2. ha remediat o eliminat el risc, la contaminació o altres desviacions 
voluntàriament i abans de que l’administració estigui informada de 
l’incompliment i sempre que no hagi causat danys a les persones, a la 
fauna o a la flora, 
3. informa de l’incompliment a l’autoritat, 
4. adopta, sense retràs, les mesures necessàries per complir amb els 
requisits legals, conserva els registres pertinents, realitza els informes 
corresponents i sol·licita les aprovacions corresponents, 
5. sol·licita el registre EMAS dintre d’un any respecte a quan es va 
realitzar l’auditoria (Art. 2 Par. I EMAS II) i ho notifica a l’administració,  
6. obté el registre EMAS en el termini de 10 mesos des de quan es va 
realitzar la primera auditoria ambiental. 
Exempció de designació i comunicació formal d’una persona com a 
responsable de residus de l’empresa i responsable de la gestió d’aigües 
residuals: La designació del responsable ambiental de l’empresa en el 
marc de l’EMAS ja es pot considerar com a designació del responsable 

Font: Organisme Competent Austríac 
96th Federal Act: Environmental Management 
Act (NR: GP XXI RV 352 and Ad 352 AB 645 S. 
71. BR: AB 6412 S. 679.) 
96. Federal Act on Regulations Accessory to 
EMAS II (Environmental Management 
Act) - Published on 7 August 2001 
NOTA: Existeix una versió actual d’aquest 
document però no està disponible en Anglès. 
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ESTAT MECANISMES DE PROMOCIÓ DOCUMENTACIÓ O FONT D’INFORMACIÓ 
segons la llei de residus i la llei d’aigües residuals. 
Limitació de les obligacions de control oficial. 
Exempció de les obligacions d’informació: Les empreses registrades 
EMAS que ja registren informació sobre la seva gestió ambiental poden  
informar a l’administració utilitzant eines de comunicació equivalents a 
les previstes per la legislació. 
El registre i notificació de la següent informació no es requereix a les 
empreses registrades EMAS: 
1. informe de comunicació de canvis segons el § 13 Par. 1, del Waste 
Management Act; 
2. publicació de les dades d’emissió segons el § 13 Par. 1 i 2, del 
Environmental Information Act, i 
3. obligació dels registres segons el § 14, Waste Management Act, en 
relació als residus que obligatòriament s’han de gestionar mitjançant el 
sistema comú de residus. 
Exempció d’autocontrols: en relació al § 82b, Trade Code del 1994, i al 
§ 134 Par. 4, del Water Quality Act. 

ITÀLIA Simplificacions normatives: 
Per a les empreses EMAS; preveu la possibilitat de fer servir 
l’autodeclaració per renovar les autoritzacions d’emissions 
atmosfèriques, abocament, autorització ambiental integrada (IPPC), la 
re-inscripció com gestor de residus. 
En actuació de la directiva 1999/31/CE sobre abocadors de residus, 
preveu que la renovació de l’autorització es faci cada 8 anys en el cas 
d’organitzacions EMAS. 
Es preveu que la renovació de l’Autorització Ambiental Integrada es 
pugui renovar cada 8 anys per a empreses registrades EMAS (per a la 
resta és de 5 anys). 
Preferència a les empreses EMAS entre diverses sol·licituds per a la 
derivació d’aigües, promoció dels sistemes de gestió ambiental per 
racionalitzar i simplificar els procediments, possibilitat de substituir 
amb autodeclaració  per a la renovació de l’autorització d’activitats i 
l’alta com gestors de residus. 

Font: Organisme Competent 
Legge 23/3/2001, n. 93 
 
 
 
D.lgs. 13/01/2003 n. 36 
 
 
D.lgs. n. 59/2005 
 
 
T.U. n. 152/2006 
 
 
 
 

 Mesures fiscals - financeres: 
Ajudes regionals que deriven de fons comunitaris (DOCUP, POR) per al  
desenvolupament de diferents activitats (pesca, productes agrícoles, 
serveis, turisme, comerç, artesanies...) adreçats a PIMEs.  

Font: Organisme Competent Italià. 
(Docup Ob. 2 (2000-2006) Mis. 2.1 Az. 2.1.3 
Regime di aiuto regionale a sostegno delle PMI  
Cod. B1/2006. – Umbria 
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ESTAT MECANISMES DE PROMOCIÓ DOCUMENTACIÓ O FONT D’INFORMACIÓ 
Aprovació i publicació d’ajudes per al suport d’inversions per part 
d’empreses del sector industrial i artesà. 
Ajudes per l’obtenció del registre EMAS per part d’administracions 
públiques – Emilia Romagna 
Assignació d’una puntuació major per a la concessió d’ajudes. 
Accions per a dones empresàries: possibilitat d’obtenir ajudes a fons 
perdut per a la compra de noves maquinàries, recerca, patents i 
obtenció del registre EMAS. 
Concedeix al “Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato” 
la facultat de promoure acords de programa amb els gremis interessats 
en l’adopció de l’EMAS per part de PIMEs amb l'objectiu de promoure 
simplificacions en els procediments i ajudes financeres. 
Mesures per a l’estabilització de les finances públiques que preveuen la 
possibilitat d’obtenir increments del crèdit d’impostos per a les 
organitzacions registrades EMAS. 
Ajudes de forma automàtica en les zones deprimides (legge n. 
266/1997, art. 8), que preveuen la possibilitat d’obtenir ajudes per a 
instal·lacions i maquinàries en forma de bonus fiscal per a les empreses 
registrades EMAS. 
Programa d’intervenció en l’àmbit del pacte territorial del “Appennino 
parmense” que preveu l’aprovació, la concessió d’ajudes i el compromís 
de despesa per a les empreses EMAS en Emilia Romagna. 
“Progetto Ecoimpresa”: adoptat per part de nombrosos gremis per 
financiar el suport en la implantació de sistemes de gestió ambientals. 
Conveni per co-finançar projectes per a la promoció i el increment del 
numero de registres EMAS en el territori de la Toscana. 
Acord per a la difusió d’EMAS en el sector agro-alimentari de la 
Provincia di Parma (Emilia Romagna). 
Projecte “Cordata”, preveu la difusió de l’EMAS en el territori Empolese 
Valdelsa (Toscana). 

Piano di Azione Ambientale per un Futuro 
Sostenibile 2004-2006.  
Legge 488/92: modificata dal T.U. 2000 della 
G.U. del 14 luglio 2000 
Legge n. 215/92 (modificata dal D.M. 
25/11/2005) 
Legge n. 70/94: all’art. 5, comma 5 
Legge n. 449/97 (modificata dal D.M. n. 
311/98) 
Delibera CIPE del 18/12/1997, n. 259 
(modificata dalla n. 16 del 15/02/2000) 
L.R. 33/1997, art. 3 e deliberazione n. 
700/2004. 
Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Ambiente 
e Confindustria (2002) 
Accordo Prodiga, 30/05/2006.  
Accordo di programma EMASAgendo  
 

 Altres simplificacions: 
Reducció del 50% de les garanties financeres imposades a les 
empreses que treballen en el sector de la gestió de residus. S’aplica a 
empreses EMAS i ISO 14001. 
Reducció entre el 4,25% i el 3,50% del IRAP (Impost Regional sobre 
les activitats econòmiques). 

T.U. n. 152/2006 
(Toscana - L.R. n. 71/2004 del 20/12/2004, 
Veneto - L.R. n. 27 del 21/12/2006, Marche - 
L.R. n. 35 del 19/12/2001). 

DINAMARCA Simplificació normativa i ús de la declaració ambiental: Danish Environmental Protection Agency (EPA) 
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ESTAT MECANISMES DE PROMOCIÓ DOCUMENTACIÓ O FONT D’INFORMACIÓ 
Les empreses catalogades com a més contaminants han de presentar 
un informe ambiental anual però si estan registrades EMAS, poden 
enviar directament la declaració ambiental. 
Reducció de taxes: 
Benefici indirecte lligat al pagament de les taxes per obtenir la llicència 
ja que l’Administració ha de dedicar menys temps a tramitar la llicència 
de organitzacions EMAS respecte als altres. 

REGNE UNIT Simplificació normativa: 
Actualment, la "Environment Agency for England and Wales” té en 
compte si un centre afectat per la normativa IPPC disposa o no d’un 
sistema de gestió ambiental. Aquesta informació forma part dels 
elements que es consideren per definir el perfil de risc d’un 
emplaçament (Operator Conformance and Risk Assessment) i, per tant, 
el nivell de inspecció i control del compliment legal que l’Administració 
aplicarà (Compliance Assessment Plans). També ho té present a l’hora 
d’aplicar les despeses i taxes associades. Es consideren tots els 
sistemes de gestió ambiental però el nivell de puntuació que se li 
atribueix varia de la següent manera: 

- empreses amb sistema de gestió ambiental propi, no 
certificat: nivell mínim de puntuació 

- empreses amb un SGA ISO 14001 certificat per un 
organisme de certificació acreditat pel IAF: puntuació 
superior al precedent. 

- empreses registrades EMAS: nivell més alt de puntuació. 

Institute of Environmental Management and 
Assessment “Managing Compliance with 
Environmental Law - a good practice guide”. 
Pollution Prevention and Control (England and 
Wales) Regulation 2000 (SI n. 1973) 

FRANÇA Simplificació normativa: 
Terminis especials en la freqüència dels controls periòdics per a les 
empreses més petites i menys contaminants (periodicitat de 10 anys 
enlloc de 5 anys). Aquesta mesura s’aplica tant a les organitzacions 
registrades EMAS com a les que disposen d’una certificació ISO 14001. 

ACFCI. 

FINLANDIA Reducció de taxes: 
Les empreses EMAS tenen la possibilitat d’obtenir un descompte del 
35% sobre els preus de les tarifes/taxes si la càrrega de treball per 
processar i tramitar l’autorització per part de l’Administració és inferior 
a la que oficialment ha establert el Ministeri de l’Ambient. Des de el 
punt de vista pràctic, es pensava que el registre EMAS podria ser un 
dels aspectes que reduiria la càrrega de treball administratiu però 

Finnish Environment Institute (SYKE) 
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malauradament sembla que per ara no es així. 
 

IRLANDA Simplificació normativa i ús de la declaració ambiental: 
Es requereix una única auditoria tant per a EMAS com per a la 
normativa IPPC, d’aquesta manera l’empresa s’estalvia l’auditoria 
requerida com part del procediment IPPC. Aquest avantatge es perd si 
degut a queixes o a les activitats de seguiment es verifiquen 
problemes. 
Els requeriments de difusió de dades i informació ambiental tant per a 
EMAS com per la IPPC, es poden integrar en un únic document 
(combinació de la Declaració Ambiental i de l’Informe Ambiental 
Anual). 
Reducció de taxes: 
La taxa anual que han de pagar a l’EPA (Environmental Protection 
Agency) es redueix ja que no es necessària l’auditoria per a la IPPC. 

Irish National Accreditation Board INAB 
“Joint Audit and Report Process for EMAS & IPC 
in Ireland – Guidance Document for 
participating companies and EMAS Verifiers” 
(EPA, National Accreditation Board). 

SUÈCIA Ús de la declaració ambiental: 
Alguns elements del sistema de gestió ambiental han estat incorporats 
de manera obligatòria a la legislació ambiental. L’Administració va 
valorar l’opció de reduir les taxes d’inspecció, però un informe oficial ho 
va desaconsellar amb l’argument que el fet de disposar d’un sistema de 
gestió ambiental no implica una menor necessitat de control. Per tant, 
en el 2003 (any d’edició de l’informe) encara no s’havia incorporat. 
D’altra banda, la Declaració ambiental pot substituir part de les 
obligacions d’informació ambiental a les que estan sotmeses les 
empreses a Suècia. 

“Joint workshop to examine connections 
between environmental management systems 
and permitting, inspection and enforcement in 
regulation – including the formal launch of the 
REMAS project - Workshop Report”, 2003 
(Foundation for International Environmental 
Law and Development & Institute for European 
Environmental Policy) 

HOLANDA Simplificació normativa i ús de la declaració ambiental: 
S’aplica un sistema anomenat “framework licences” que es tradueix en 
la definició de llicències “flexibles” que s’adapten segons el nivell de 
gestió ambiental adoptat per les empreses. D’aquesta manera, 
l’enfocament de l’Administració no s’orienta tant als procediments o als 
requisits tècnics específics per a la instal·lació sinó al fet que l’empresa, 
amb el seu sistema de gestió, ha de garantir els resultats finals. Les 
250 empreses més contaminants estan obligades a presentar un 
informe ambiental anual amb caràcter públic. Si estan registrades 
EMAS aquest informe es pot substituir per la Declaració Ambiental. A 
més, han de presentar un informe ambiental detallat a l’Administració, 

“Joint workshop to examine connections 
between environmental management systems 
and permitting, inspection and enforcement in 
regulation – including the formal launch of the 
REMAS project - Workshop Report”, 2003 
(Foundation for International Environmental 
Law and Development & Institute for European 
Environmental Policy) 
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que no es pot substituir per la declaració. 
 

ALEMANYA Simplificació normativa: 
La llei Federal de 24 de juny de 2002 permet a les empreses EMAS 
reduir la documentació. Per sol·licitar un permís, per exemple, 
l’Administració pot acceptar la declaració ambiental validada i els 
informes d’auditoria sempre que continguin la informació requerida per 
a la sol·licitud del permís.  
A Bavaria, les empreses EMAS poden fer-se el seu propi seguiment 
ambiental, amb intervals de freqüència més llargs respecte a les altres 
empreses, amb la condició que disposin de les competències i 
tecnologies necessàries (cosa que, en general, exclou a les empreses 
més petites). També hi ha plans per flexibilitzar i simplificar els tràmits 
relacionats amb els canvis operacionals i de renovació de permisos per 
aquelles organitzacions que no estiguin sotmeses al tràmit d’informació 
pública de l’avaluació d’impacte ambiental. 
Reducció de taxes: 
Altrament, l’administració de Baden Württenberg ha aplicat una 
reducció de les taxes de permís i de control/inspecció, cosa que ha 
beneficiat principalment a les grans empreses. Aquesta mesura es va 
adoptar pensant que les empreses EMAS requerien menys temps de 
dedicació per part de l’Administració (però fins ara no s’ha pogut 
determinar si realment és així). Altres Länders també han aplicat 
reducció de taxes (Bavaria, Hessen, Niedersachsen).  

“Joint workshop to examine connections 
between environmental management systems 
and permitting, inspection and enforcement in 
regulation – including the formal launch of the 
REMAS project - Workshop Report”, 2003 
(Foundation for International Environmental 
Law and Development & Institute for European 
Environmental Policy).“ENAP Study – Linking 
EMS with permitting, Inspection and 
Enforcement”, 2003 (Institute for European 
Environmental Policy). 
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ESPANYA 
 
NIVELL MECANISMES DE PROMOCIÓ DOCUMENTACIÓ O FONT D’INFORMACIÓ 
MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE 

Compra verde: 
Para la valoración del criterio «calidad ambiental» en los procesos de 
compra se tomarán en consideración que el producto haya sido 
elaborado o el servicio/obra se preste en el marco de un sistema de 
gestión medioambiental conforme a los criterios establecidos en el 
Reglamento EMAS o en la norma ISO 14001. 

Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se 
fijan los criterios de modificación de los pliegos 
de cláusulas administrativas que han de regir 
la contratación en el Ministerio de Medio 
Ambiente para incluir la valoración ambiental 
como exigencia objetiva de resolución de los 
concursos que se convoquen. 

MINISTERIO DE 
FOMENTO 

Bonificaciones: 
Aplicación de bonificaciones por implantación de sistemas de gestión y 
auditoría ambientales en la tasa por ocupación del dominio público 
portuario en régimen de concesión. 

ORDEN FOM/818/2004, de 24 de marzo, de 
definición de conceptos, condiciones, escalas y 
criterios para la aplicación de las tasas 
portuarias y sus bonificaciones, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de 
interés general. 

ESTADO ESPAÑOL Simplificació en el marc de la IPPC: 
“Artículo 8. Autorización ambiental integrada y sistemas de gestión 
medioambiental. 
En relación con aquellas actividades para las cuales se apliquen 
sistemas de gestión ambiental certificados externamente mediante 
EMAS o ISO 14001, las comunidades autónomas podrán establecer las 
normas que simplifiquen los mecanismos de comprobación del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización 
ambiental integrada, así como la tramitación de la correspondiente 
solicitud de autorización o de adaptación y de sus sucesivas 
renovaciones.” 

REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación. 
 

 Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión 
medioambiental. 
1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, los órganos 
de contratación podrán exigir la presentación de certificados expedidos 
por organismos independientes que acrediten que el empresario 
cumple determinadas normas de gestión medioambiental, remitiéndose 
al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) o a las normas de gestión medioambiental basadas en las 

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 
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normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por 
organismos conformes a la legislación comunitaria o a las normas 
europeas o internacionales relativas a la certificación. 
2. Los órganos de contratación reconocerán los certificados 
equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier 
Estado miembros de la Unión Europea y también aceptarán otras 
pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que 
presenten los empresarios. 

 Exenciones a la obligación de constitución de garantía 
financiera obligatoria. 
“Quedan exentos de la obligación de constituir garantía financiera 
obligatoria: 
a) Los operadores de aquellas actividades susceptibles de ocasionar 
daños cuya reparación se evalúe por una cantidad inferior a 300.000 
euros. 
b) Los operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños cuya 
reparación se evalúe por una cantidad comprendida entre 300.000 y 
2.000.000 de euros que acrediten mediante la presentación de 
certificados expedidos por organismos independientes, que están 
adheridos con carácter permanente y continuado, bien al sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), bien al 
sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996. 
c) La utilización de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se 
refiere el apartado 7.c) y d) del anexo III, con fines agropecuarios y 
forestales.” 

LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 Fomento de los sistemas de gestión y auditorias ambientales. 
“La Administración General del Estado, en el ámbito de sus 
competencias, fomentará la implantación voluntaria de sistemas de 
gestión y auditoria ambiental en todos los sectores de actividad 
públicos y privados que sean fuentes de emisión, al objeto de 
promover una producción y un mercado más sostenible y contribuir así 
a la reducción de la contaminación atmosférica”. 

PROYECTO DE LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y 
PROTECCIÓN A LA ATMÓSFERA 

CASTILLA Y LEÓN Exención:  
Las empresas registradas EMAS e incluidas en el Anexo III o IV del 
Reglamento de auditorías Ambientales de Castilla y León o las 
actividades del Anexo III de la Ley 8/1994, de 24 de junio de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y 

DECRETO 129/1999, de 17 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Auditorías 
Ambientales de Castilla y León.  
Esta cuestión está recogida en el artículo 2º 
del Reglamento de Auditorias Ambientales 
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León, quedan exentas de presentar las auditorías ambientales 
obligatorias. 
Aparentemente la medida no ha contribuido a aumentar el número de 
registros EMAS. 

aprobado por decreto 129/1999, de 17 de 
junio de 1999 (B.O.C. y L. nº 119 de 23 de 
junio de 2007) 

GALICIA Ayudas para implantar y/o mantener EMAS.  
Ayudas para contratación de técnicos ambientales en el ámbito de los 
sectores productivos gallegos que tendrán, entre otras misiones, la de 
promocionar y crear la sensibilidad adecuada para la implantación de 
sistemas de gestión ambiental, fundamentalmente EMAS. Esta orden 
está previsto ampliarla para 2008 a corporaciones supramunicipales. 
“Artículo 2º.-Acciones subvencionables. 
Las acciones financiables según lo dispuesto en la presente orden son: 
-Los trabajos, estudios, verificaciones y validaciones realizados para la 
implantación del sistema de gestión ambiental EMAS y registro de la 
empresa o entidad solicitante. 
-Los trabajos, estudios, verificaciones y validaciones realizados para la 
actualización anual de la declaración ambiental y los destinados a la 
renovación en el registro, cada tres años, a través de la validación de 
la declaración ambiental actualizada.” 

Orden de 19 de febrero de 2007 por la que se 
establecen las bases reguladoras y condiciones 
del régimen de concesión de subvenciones a 
empresas y organizaciones para su adhesión y 
mantenimiento en un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y 
se hace pública la convocatoria para el año 
2007 
 

 Ayudas y subvenciones para la contratación de técnicos 
medioambientales, en el ámbito de los planes, programas, acuerdos 
o convenios de las administraciones públicas, como instrumento para 
promover la mejora ambiental de los sectores empresariales 
organizados. Podrán ser beneficiarios de los apoyos recogidos en las 
presentes bases los sectores empresariales organizados, los clúster, 
las asociaciones, las federaciones o confederaciones, todos ellos 
sin ánimo de lucro y que integren, exclusivamente, a empresas o 
centros de trabajo del mismo sector productivo, que ejerzan su 
actividad en la Comunidad Autónoma de Galicia 

Orden de 5 de junio de 2007 por la que se 
establecen las bases reguladoras y las 
condiciones de subvenciones para la 
contratación de técnicos medioambientales en 
el ámbito de los sectores productivos gallegos 
y se hace pública la convocatoria para 2007 

 Difusión/información: charlas, trípticos, etc. El sistema que mejores 
resultados está dando es a través de las charlas que organizan 
directamente los sectores. Está previsto para 2008 ampliarla a 
organismos públicos y corporaciones locales.  
Dar ejemplo: la Consejería de Medio Ambiente está implementando el 
sistema de gestión ambiental EMAS y piensa servir como lanzadera al 
resto de las Consejerías de la Xunta de Galicia.  
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COMUNITAT 
VALENCIANA 

Subvenciones: 
Para la implantación de sistemas de gestión medioambiental, tanto ISO 
como EMAS, mediante dos entidades. Una es el IMPIVA, Instituto de la 
Mediana y Pequeña Empresa valenciana, dependiente de la Conselleria 
de Industria y Comercio. Se convocan todos los años, la web es: 
www.impiva.es 
La otra es la Agencia valenciana de Turismo, dependiente de la 
Conselleria de turismo y subvenciona sólo a empresas del sector 
turístico.www.comunidad-valenciana.org 
Adjudicación de concursos: 
A nivel general, las administraciones dan prioridad a las empresas con 
ISO o EMAS implantados, a la hora de adjudicar concursos para 
contrataciones. 
Para fundamentar la “solvencia técnica ambiental” en la contratación 
pública, se puede demostrar la adopción de un Sistema de Gestión 
Ambiental, en virtud del Reglamento CE EMAS 761/2001 o de la norma 
internacional EN ISO 14001. 
Cuando no se haya establecido como condición de solvencia exigible 
para participar en la licitación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
segundo de esta orden, los licitadores que tengan establecido un 
Sistema de Gestión Ambiental en desarrollo del Reglamento CE EMAS 
761/2001, de 19 de marzo, o dispongan de una certificación de calidad 
ambiental (Norma ISO 14001, o equivalentes), podrán aportar los 
mismos a efectos de acreditar, respecto a los productos o servicios que 
oferten, que en los mismos se cumplen los criterios medioambientales 
objeto de valoración. A tal efecto, deberá existir relación entre lo que 
se acredite mediante esos instrumentos y los criterios a valorar, sin 
que la mera adhesión de la empresa licitadora al Sistema o la posesión 
de la Certificación permitan presumir que el producto o servicio que 
oferta cumple con esos criterios. 

ORDRE de 19 d’octubre de 2004, de la 
Conselleria de Territori i Habitatge, sobre els 
requisits i criteris ambientals que s’han 
d’introduir en els plecs de clàusules 
administratives que regisquen en els 
contractes de la Conselleria de Territori i 
Habitatge, les entitats autònomes i entitats de 
dret públic vinculades o dependents d’aquesta. 
[2004/X10844] 

COMUNIDAD DE 
MADRID 

Subvenciones: 
Para la implantación de SGMA tanto EMAS como ISO 14001, para 
PYMEs. Hasta este año, la línea estaba cofinanciada con fondos FEDER, 
y se subvencionaba hasta un 100% la implantación de EMAS, con un 
límite de 18.000 euros, y hasta un 80% la implantación de ISO 14001, 
con un límite de 9.000 euros.  
Sin embargo, para el próximo año es probable que no siga la 

Orden de convocatoria, Orden 4641/2006, 
BOCM de 11/01/2007 
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cofinanciación y se está estudiando la introducción de 
novedades/mejoras, entre ellas el subvencionar no sólo la 
implantación, sino también el mantenimiento del sistema EMAS (gastos 
de auditoría y validación anuales); con esta medida se pretende 
incentivar a las empresas a continuar adheridas a EMAS. 

 Adjudicación de concursos: 
Regula la posibilidad de que los pliegos de claúsulas administrativas 
particulares que se elaboren en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
consideren que la organización ofertante tenga implantado el sistema 
EMAS a la hora de acreditar la solvencia técnica de la misma, en ciertos 
supuestos.  

Decreto 25/2003, por el que se establece el 
procedimiento para la aplicación en la 
Comunidad de Madrid del Reglamento EMAS 

 Medidas de carácter regulatorio: 
Se exime a las organizaciones que tengan implantado el sistema EMAS 
de la obligación de realizar y presentar ante la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, con carácter bianual, una 
auditoría medioambiental realizada por una entidad acreditada. 

Ley 5/2003, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid 

 Información/sensibilización y promoción: 
Se han editado diversas publicaciones para la difusión del sistema 
EMAS, en concreto "El Reglamento EMAS: Guía Práctica", "Implantación 
de sistemas e gestión medioambiental en centros sanitarios" y una 
serie de guías para la creación de nuevas industrias en distintos 
sectores en las que se incluye un capítulo específico en relación con la 
implantación de SGMA (hasta la fecha, se han editado los 
correspondientes a los sectores químico, farmacéutico, material 
eléctrico y electrónico, talleres de automoción y artes gráficas). 
Además, se han editado folletos diversos (qué es EMAS, EMAS en el 
comercio, EMAS en el sector turístico, etc.) y todos los años se celebra 
algún evento promocional, como la entrega de Certificados EMAS. 
En proyecto: una actualización y mejora de la página web, en la que se 
ampliarán los contenidos en relación con el sistema EMAS. 

 

 Relación con otra herramientas de gestión ambiental: 
Las organizaciones inscritas en el Registro de organizaciones adheridas 
a un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría medioambientales 
(EMAS), están exentas de presentar los permisos, licencias y 
autorizaciones ambientales. 
No será necesario efectuar labores de comprobación en el caso de 
concesionarios inscritos en el Registro EMAS siempre que éstos se 

DECRETO 216/2003, de 16 de octubre, sobre 
la aplicación del sistema revisado de etiqueta 
ecológica comunitaria en la Comunidad de 
Madrid. 
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comprometan expresamente en su política medioambiental a garantizar 
que sus productos con etiquetado ecológico cumplan los criterios de la 
etiqueta ecológica durante el período de validez del contrato y que este 
compromiso se incorpore de forma adecuada en los objetivos 
medioambientales detallados. En tal caso, deberán enviar cada año una 
copia de su declaración medioambiental validada y de su inscripción en 
el Registro al organismo competente, salvo en el supuesto de que la 
organización esté inscrita en el Registro EMAS de la Comunidad de 
Madrid. 

NAVARRA Medidas especiales de control de emisiones atmosféricas: 
Las actividades que hayan implantado un Sistema de Gestión Medio 
Ambiental de acuerdo con el Reglamento EMAS podrán proponer un 
sistema de autocontrol específico de acuerdo con su sistema des 
gestión ambiental. 

DECRETO FORAL 6/2002, de 14 de enero, por 
el que se establecen las condiciones aplicables 
a la implantación y funcionamiento de las 
actividades susceptibles de emitir 
contaminantes a la atmósfera. 

LA RIOJA Adjudicación de concursos: 
Integración de aspectos medioambientales en la selección de los 
candidatos estableciendo requisitos sobre la capacidad técnica de los 
licitadores que tengan relación directa con el objeto o con la ejecución 
del contrato, tanto conocimientos técnicos especiales como otros 
requisitos. El licitador podrá justificarlos si dispone de un sistema de 
gestión y auditoría medioambiental. 

Acuerdo sobre integración de aspectos 
medioambientales en la contratación pública 
de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja - 2003 

ILLES BALEARS Difusió/informació: edició i distribució de guies, manuals i 
manteniment de la pàgina web. 

 

 Subvencions: 
Per a la implantació i verificació de sistemes de gestió i auditories 
ambientals en organitzacions o centres de les Illes Balears. 

 

 Altres iniciatives: 
Suport a la Xarxa d’Hotels Sostenibles. Associació que promou 
l’intercanvi d’informació de gestió ambiental entre els allotjaments 
turístics que han implantat o esten implantant sistemes de gestió 
ambiental o ecoetiquetes reconegudes. Actualment hi ha 50 centres 
associats. La Consellería col·labora en l’edició del folletò de promoció 
de la xarxa i està tramitant un Conveni. 
Punto de Información Ambiental (http://pia.caib.es ). 
Tríptic TURISTAS: S’ha editat un tríptic destinat als turistes que 
s’allotjen en hotels que disposen de l’EMAS o de la ISO 14001 (en 
alemán, anglés, castellà i catalá).  
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alemán, anglés, castellà i catalá).  
Jornades, lliurament de plaques de reconeixement a les empreses amb 
EMAS. Promoció de l’EMAS en fires locals i internacionals. 
Visita als centres registrats EMAS per a realitzar una enquesta sobre 
les expectatives, problemes i mellores del sistema en els centres 
registrats.  
EMAS en parcs naturals: S’Albufera de Mallorca y Mondragó han iniciat 
el procés d’implantació de l’EMAS. 
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CATALUNYA Donar exemple: 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha implantat un sistema 
de gestió ambiental i ha obtingut el registre EMAS. 

 

 Ajudes i subvencions: 
Convocatòries anuals d’ajudes per a la implantació de sistemes de 
gestió ambiental. 
No es paguen taxes de registre per l’EMAS. 

 

 Exempció dels controls periòdics (LIIAA): 
Les activitats incloses en els dels annexos I i II del Decret 136/1999, 
de 18 de maig, del Reglament general de desplegament de la Llei 
3/1998, estan sotmeses a un règim de controls, cada 2 o 4 anys 
respectivament, que garanteixi la permanent adequació de les 
instal·lacions i l'activitat als requeriments legals aplicables i, 
específicament, als fixats en la seva autorització o llicència ambiental. 
No obstant, l'article 81.2 del decret esmentat indica que aquelles 
activitats incloses en els annexos I i II.1 que pertanyin a establiments 
adherits al sistema europeu de gestió i auditoria ambiental (EMAS) 
queden exemptes del règim de control periòdic . 
Així, aquests establiments no han de passar els controls periòdics, però 
igualment han de facilitar a l'Administració la informació sobre el 
compliment de les condicions de la seva autorització o llicència, la qual 
ha de ser incorporada a la Base de Dades Ambiental d'Activitats 
constituïda segons s’estableix a la IIAA 

Llei 3/1998, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental (IIAA). 

 Reducció en el procés de determinació del cànon de l’aigua: 
En els usos industrials d'aigua corresponents a activitats incloses en la 
divisió 05.02 de la secció B i en les seccions C, D i E de la CCAE-93, 
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 

Decret 304/2006, de 18 de juliol , sobre 
l’estàndard i la millora en l’eficiència en l’ús de 
l’aigua, a efectes de la determinació del cànon 
de l’aigua. 
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eficient de l’aigua es podrà acreditar mitjançant la presentació del 
certificat o de la declaració ambiental validada (o la corresponent 
actualització anual validada). 

 Informació/sensibilització: 
Seminaris temàtics EMAS, seminaris territorials de qualificació 
ambiental, jornades, publicacions. 

 

 Conveni de col·laboració amb el Club EMAS 
Desenvolupament de 10 projectes d’interès per a les empreses 
registrades EAMS i per a l’administració amb l’objectiu de donar més 
visibilitat i valor afegit a l’EMAS. 

Conveni de col·laboració triennal. 

 Exempció dels controls periòdics (PCAA) i bonificació específica en 
relació a les taxes inherents els procediments d’autorització i llicència 
ambiental. 

Avantprojecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 

 Relació amb altres eines ambientals: 
Reducció del 15% de la taxa per a l’atorgació de l’eco-etiqueta de la UE 
i del distintiu de Qualitat Ambiental. 

 

Ajuntament de 
Polinyà 

Benefici fiscal del 50% per a les activitats econòmiques el titular de 
les quals acrediti que disposen d’una certificació de gestió ambiental 
que inclou els residus generats ISO 14000 o EMAS o Distintiu de 
Garantia de Qualitat Ambiental. 
Benefici fiscal del 20% Activitats econòmiques el titular de les quals 
acrediti haver iniciat un procés per obtenir una certificació de gestió 
ambiental que inclou els residus generats ISO 14000 o EMAS o 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. 

Ordenança Fiscal núm. 26 - TAXES PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 
D'ESCOMBRARIES I ALTRES 
RESIDUS SÒLIDS MUNICIPALS. 

Ajuntament de 
Manlleu 

Bonificació del 20% de la taxa d’utilització del servei municipal de 
deixalleria per a les empreses que, entre d’altres sistemes de gestió 
ambiental, disposin d'EMAS o ISO 14001. Es reconeixen també a les 
empreses amb: 
- Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) 
- Ecoetiqueta europea. 
- Diagnòstic Ambiental Orientat a la Minimització (DAOM) segons la 
metodologia proposada pel Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, 
SA. (CEMA) del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya.  
Informació sobre cadascuna de les eines de gestió ambiental, així 
com de les subvencions, desgravacions o línies de finançament al 

Ordenança fiscal núm. 23 - TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 
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respecte per dur-los a terme mitjançant l’Oficina de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu (C/ Enric Delaris,7 08560 
Manlleu).  

Ajuntament de Roses Difusió de l’obtenció de l’EMAS per part del servei de platges 
mitjançant: 
- publicitat del SGMA a la web municipal www.roses.cat 
- publicitat anunci quinzenal en premsa local 
- rètols informatius a les platges i passeig marítim 
- tríptic divulgatiu de les platges, que descriu serveis, característiques 
de les platges i accessibilitat 
Bonificació taxa residus municipals comercials:  
S’estableix una bonificació del 5% a favor dels subjectes passius de la 
taxa de residus municipals comercials que disposin d’una certificació de 
gestió ambiental que inclogui els residus generats ISO 14001, EMAS o 
distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

Ajuntament de Roses 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 - TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS MUNICIPALS 

Ajuntament de 
Sabadell 

Benefici fiscal del 90% per a les activitats econòmiques el titular de 
les quals acrediti que disposen d’una certificació de gestió ambiental 
que inclou els residus generats ISO 14000 o EMAS o Distintiu de 
Garantia de Qualitat Ambiental. 
Benefici fiscal del 30% Activitats econòmiques el titular de les quals 
acrediti haver iniciat un procés per obtenir una certificació de gestió 
ambiental que inclou els residus generats ISO 14000 o EMAS o 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.6 - TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I 
GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I 
ASSIMILATS A AQUESTS 

 


