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1. ¿Què és EMAS?
L'EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoríes és una Normativa europea de
caràcter voluntari que poden adoptar totes aquelles empreses que ja hagen implantat en la
seua organització un Sistema de Gestió Mediambiental per mitjà de la norma ISO 14001,
adquirint un compromís de millora contínua i que han sigut verificades per mitjà d'auditories
independents.
EMAS, igual que ISO 14001, proposa un sistema eficaç i flexible adaptable a l'empresa per a
ajudar-les a gestionar i millorar el seu exercici ambiental de forma continuada.

2. Implantació de l'EMAS en l'empresa
Tota empresa que és reconeguda amb l'EMAS té una política mediambiental definida, fan ús
del sistema de gestió mediambiental en la seua organització i donen compte del
funcionament del dit sistema a través d'una Declaració Mediambiental verificada per
determinats organismes de forma periòdica.
El logotip d'EMAS els conferix la fiabilitat en la informació que proporcionen als mitjans o
públic general.
La implantació d'este sistema en l'empresa s'assembla prou a l'exercit per a la implantació de
la ISO 14001.

Módulo IV: Reglament EMAS

Es necessita per tant, el compromís de l'Alta Direcció (declaració d'intencions per les quals
assumix la responsabilitat de corregir, adequar i mantindre una política organitzativa que
incorpore el factor ambiental en el seu sistema) a manera d'inici.
Després d'este compromís, l'empresa ha d'elaborar un diagnòstic mediambiental en el qual es
representarà l'alcanç del Sistema de Gestió Mediambiental. Per a la seua realització, han de
ser revisats alguns aspectes com:
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El cumpliment de la legislació vigent.



L'evaluació dels aspectes ambientals.



Analitzar tot tipus d'escenaris possibles (situacions normals, situacions anormals i
situacions d'emergència) .



Comprovar si prèviament havia implantat algun sistema de protecció del medi
ambient en l'empresa per a poder aprofitar la seua estructura.

En este diagnòstic ha d'anar inclòs el document on figure la política ambiental de l'empresa
firmada per l'Alta Direcció i de caràcter públic. Este document es definix en la norma com:
"una declaració pública i formalment documentada, per part de la direcció de l'organització, sobre
les intencions i principis d'acció de l'organització sobre la seua actuació mediambiental, en la que
es destaquen els seus objectius generals, incluint el cumpliment de tots els requisits normatius
corresponents al medi ambient, i que proporciona un marc per a la seua actuació i l'establiment
de dites objectives i metas”
En resum, es podria afirmar que EMAS es tracta d'un document públic que, redactat de
manera clara i concisa, ha d'incloure informació fiable i contrastada sobre el comportament
ambiental de l'organització i el resultat del seu programa de millora, constituint un instrument
de comunicació i d'informació ambiental. Com a mínim, ha de contindre una presentació de
l'organització (activitats, productes i servicis) ; una breu descripció del seu sistema de gestió i
política ambiental; una altra descripció dels aspectes ambientals directes i indirectes, i els seus
objectius de millora; un resum del comportament ambiental de l'organització respecte a dites
objectives de millora i als requisits legals d'aplicació; informació sobre els indicadors bàsics i
altres que l'organització considere pertinents, així com el nom i nombre del verificador
ambiental i data de validació.
Per a sol·licitar un registre en EMAS, l'empresa interessada haurà de presentar una sol·licitud
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de registre, una declaració ambiental validada per un verificador mediambiental acreditat,
política ambiental de l'organització i breu descripció de les seues activitats. Tots ells firmats
per les persones responsables i amb el segell corresponent, originals en format de paper o de
CD.

3. Beneficis de l'EMAS:
La incorporació d'este certificat implica diversos beneficis a les empreses, entre ells,
proporciona un increment de les possibilitats de negoci en l'àmbit comunitari europeu ja
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que, una vegada adaptat este sistema, l'empresa és inclosa en un registre públic que
indica a més la bona gestió ambiental realitzada per la seua banda.
A més, serà possible l'obtenció dels beneficis següents:


Beneficis ambientals:

Millora de la gestió ambiental, reducció dels impactes ambientals i estímul de la
innovació ecològica en els processos de producció.


Beneficis de lideratge e image empresarial:

Reforç i millora de la image empresarial, credibilitat i confiança enfront de les autoritats
públiques, ciutadans, accionistes, empleats i altres clients. També dóna la possibilitat de
millorar les relacions de la comunitat local al fer pública la Declaració Ambiental (a
Espanya, la llista d'adhesions a nivell nacional és publicada en la pàgina web del
ministeri d'agricultura, alimentació i medi ambient) i la possibilitat de ser certificat per
AENOR.


Beneficis econòmics i socials:

Amb este certificat es podrà veure incrementat el negoci en àmbit europeu i gràcies a
l'optimització de la gestió dels aspectes ambientals s'obtindran beneficis econòmics a
mig i llarg term. El camp de negoci es veurà augmentat per l'accés al mercat amb
processos de compra verda.
També suposarà una millora de la calitat dels llocs de treball, la qual cosa incentivarà al
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personal i estimularà el treball en equip.
4. Diferències fonamentals entra EMAS e ISO 14001
En la següent taula s'arrepleguen les principals diferències existents entre EMAS i la
Norma ISO 14001:

3

ISO 14001

Àmbit europeu

Àmbit internacional

És un reglament més exigent, de caràcter
voluntari.

És una norma menys exigent que l'EMAS,
de caràcter privat.

Exigix una avaluació inicial de l'empresa
per a determinar i evaluar els aspectes
ambientals previs de les activitats que
exercixen, en cas de no disposar un
Sistema de Gestió ambiental certificat.

L'evaluació inicial no és obligatòria.
Només és recomanable en el cas que no
dispose d'un Sistema de Gestió
Mediambiental previ.

L'auditoria realitzada dependrà de les
activitats que duguen a terme l'empresa. El
seu alcanç haurà d'incloure a més del
Sistema de Gestió Ambiental, la política
ambiental, el programa i el cumpliment de
la legislació aplicable.

L'alcanç de l'auditoria és el mateix que el
fixat pel Sistema de Gestió Ambiental.

L'EMAS exigix una Declaració
Mediambiental posada a disposició del
públic i validada per un verificador extern.

La Declaració Ambiental no és de caràcter
obligatori

La verificació del sistema deu realitzar-la
un organisme acreditat i a més exigix la
validació de la declaració mediambiental.
(Verificador ambiental)

És certificable per un organisme de
certificació autoritzat. (Entitat de
certificació)

Les organitzacions són inscrites en el
registre d'empreses adherides per
l'organisme competent.
En l'execució d'este certificat s'ha de
demostrar la participació dels treballadors.

No cal el registre de la certificació.
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EMAS

No indica de manera tan explícita la
participació dels treballadors (bastaria
complir el requisit de Comunicació
interna) .
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