M Generalitat de Catalunya
W,W Departament de Territori
i Sostenibilitat
Direcció General
de Qualitat Ambiental i Canvi Climatic

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, per la qual es renoven diverses
organitzacions en el registre comunitari de gestió i auditoría ambiehtals EMAS.

· Vist el Reglament (CE) núm . 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25
de novembre de- 2009, relatiu a la participació voluntaria d'organitzacions en un
sistema comunitari de gestió i auditoría ambientals (EMAS), i pel qual es deroguen
·el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la
Comissió.
·
Vist l'article 2, apartat 1, del Reial Decret 239/2013, de 5 d'abril, pel qual
s'estableixen les normes pera l'aplicació del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del
Parlament Europeu i del Consell, .de 25 de novembre de 2009.
Vist el Decret 115/1996, de 2 d'abril, de designació de l'organisme competent
previst al Reglament (CEE) 1836/93, del Consell , de 29 de juny, relatiu a .auditories
ambientals i determinació de les actuacions per a la designació de l'entitat
d'acreditació de verificadors ambientals.
Avaluades les sol :licituds de participació en el sistema i les declaracions ambientals
validades que es detallen a l'annex 1 d'aquesta resolució:
Vist !'informe emes per la Secció de Sistemes de Qualificació.
RESOLC:
1. Renovar els centres de les organitzacions que es relacionen a l'annex 1
d'aquesta resolució al sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental amb els
números d'inscripció corresponents
2. Aquesta inscripció dóna dret a la utilització del següent logotip (art. 1O i annex V
del Reglament 1221/200~):

EMAS
GESTIÓ A MBIENTAL
VERIFICADA

ES-CAT-XXXXXX

Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 41 9 75 47
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El logotip el podran fer servir les organitzacions registrades i únicament mentre
el seu registre sigui valid. El logotip sempre ha d'anar acompanyat del número
de registre de l'organització. Es podra utilitzar en encapc;alaments
d'organitzacions registrades i en informacions que anuncien la participació de
les organitzacions en I'EMAS.
3. L'organització haura de presentar anualment les corresponents actualitzacions
de la declaració ambiental per mantenir la seva inscripció en el registre, d'acord
amb el que estableix l'article 6.2 del Reglament (CE) núm. 1221/2009.
- 4. Aquesta Resolució sera valida fins les dates límit ·fixades a l'annex 1 per a cada
organització per a la propera \lerificació del sistema de gestió, excepte en el cas
de la seva cancel·lació o suspensió temporal.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs d'alc;ada davant el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat en el termini
d'un mes a comptar de l'endema de la rece¡;>ció de la notificació de la Resolució,
d'acord amb el que preveu' l'article 114 de la·Liei 39/2015, d'1 d'octubre de 2016, de
régim jurídic de les administracions públiques i del procediment ádministratiu comú,
modificada perla Llei 4/1999, de 13 de gener, sens perjudici d'interposar qualsevol
altre recurs ·que s'estimi pertinent.
Barcelona, 13 de febrer de 2"017
La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climatic

M Generalitat de Catalunya
MlW Departament de Territori
i Sostenibilitat
Direcció General
de Qualitat Ambiental i Canvi Climatic
Annex 1
.
.
Nom de l'organització:
Centre/s re istratls:

Nom de l'organització:
Centre/s registratls:

•
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Número de registre:
Data límit validesa d'aquesta resolució:
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Número de registre:
Data límit validesa d'aquesta resolució :
Nom de l'organització:
Centre/s registratls ·
Número de registre: • • • • • • ,
Data límft validesa d'aquesta resolució: Nom de l'organització: FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE
Centre/s registratls: FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE. (C/Turó de la Trinitat, 17
08033 Barcelona
Número de registre: ES-CAT-000159
Data límit validesa d'aquesta resol ució: 27/10/2019

Nom de l'organització
Centre/s registratls:

Av. Diagonal, 523·525
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 419 75 41
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