Número 1. Maig de 2005
Benvolguts companys,
Fa uns quants anys, des d’aquest Servei de Qualitat Ambiental es va iniciar l’edició
d’un petit bolletí electrònic adreçat als centres i empreses amb un sistema de gestió
ambiental EMAS registrat. Aquest petit bolletí informava sobre els nous registrats,
activitats de la Conselleria, etc.
Ara volem tornar a iniciar aquest contacte, tant amb tots els registrats EMAS, com
amb totes aquelles organitzacions que estiguin interessades en la gestió ambiental i
la millora del seu comportament amb el medi ambient.
Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral volem incrementar el nostre
suport i reconeixement a les organitzacions que han fet l’esforç d’implantar un
sistema de gestió ambiental segons el Reglament Europeu EMAS i aquest nou bolletí
és una de les eines que farem servir.
Entre d’altres coses volem informar sobre noves incorporacions al registre EMAS i
Productes, activitats de la Conselleria referents a la promoció i millora de la gestió
ambiental i notícies sobre gestió ambiental, entre d’altres.

CENTRES REGISTRATS
Els centres i organitzacions registrats ja pugen a 46. La gran majoria són del sector
turístic, especialment allotjaments, però fixeu-vos que també hi ha un port esportiu,
un camp de golf i tres empreses d’altres sectors. Aquestes altres empreses poden
ser interessants a l’hora de contractar els seus serveis –control de plagues,
impremta, fusteria, ja que estareu afavorint el mateix sistema al qual vosaltres
pertenyeu o podeu pertènyer voluntariament.
Hotel Sol Élite Gavilanes
Hotel Sol Pinet Playa
Apartamentos Sol Cala d'Or
Hotel Panorama Marina
Hotel Audax
Hotel Sol Élite Falcó
Hotel ArabellaSheraton Golf Hotel Son Vida
Aparthotel Viva Palmanova
Aparthotel Green Garden
Iberostar Carolina Hotel
Aparthotel Iberostar Cala Millor Park
Aparthotel Viva Golf
JCV,SL
Acorn Hotel Playa Real
Acorn Club Hotel Almirante Farragut
Aparthotel Iberostar Ciudad Blanca
Hotel Marina Luz
Hotel Bon Sol
Hotel Iberostar Carolina Park
Son Muntaner Golf
Iberostar Dunas Park Aparthotel
Iberostar Albufera Park/Albufera Playa
Iberostar Club Cala Barca Aparthotel

Aparthotel Viva Ca’n Picafort
Iberostar Club Royal Beach
Iberostar Royal Cristina
Hotel Acorn Sumba
Aparthotel Ivory Playa
Gráficas Planisi
Iberostar Playa de Muro
Hotel Santo Tomás
Iberostar Royal Cupido
Iberostar Royal Playa de Palma
Hotel Mallorca Palace
Apartamentos Acorn Verdemar
La Quinta Resort Hotel & Spa
Apartamentos Nova
Hotel Acorn Borneo
Hotel Iberostar Exagon Park
Port Turístic Esportiu Alcudiamar
Iberostar Vell Marí Aparthotel
Hotel Marina Torrenova
Hotel Marina Rey Don Jaime
Hotel i Apartamentos Leman
Fusteria Fullana SL

ADRECES D’INTERNET INTERESSANTS:

Ministeri: http://www.mma.es/calid_amb/ma_ind/index.htm
UE: http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index.htm.
Hi
ha
un
bolletí
periòdic
del
Help
Desk
per
l’EMAS
(http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/pdf/newsletter/february_05_
en.pdf )
Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.net/mediamb/emas/inici.htm
ENAC. Verificadors acreditats:
http://www.enac.es/html/home.html
Altres adreces de suport:
Fundación Entorno http://www.fundacionentorno.org/
INEM: www.inem.org

NOTÍCIES DE LA UNIÓ EUROPEA

NOVETATS
Amb la finalitat de millorar el
tràmit
de
sol·licitud
o
renovació d’inscripció en el
Registre EMAS, s’ha creat un
imprès i ja el podeu sol·licitar.

A la pàgina web de la comissió europea,
s’ha creat un espai per penjar les
Declaracions Ambientals en format PDF,
per tal de que puguin ser consultades per
qualsevol interessat. Per això vos
demanem des d’aquí les properes
Declaracions Ambientals en format
digital, si us interessa, per tal de enviarles
a
aquesta
pàgina
web
(http://europa.eu.int/comm/environment/e
mas/es_library/index_en.htm
).
Cal
destacar, que no hi ha cap declaració del
sector turístic (març 2005).

ACTIVITATS
Jornada de promoció de l’EMAS:
El passat 17 de març es va celebrar a la seu de l’Associació Hotelera de Platja de
Muro una jornada de promoció de l’EMAS.
El Senyor Guillem Chacártegui, Cap de Servei de Qualitat Ambiental, i Martí Llobera,
Tècnic de Qualitat Ambiental varen presentar la “Millora ambiental dels serveis
hotelers mitjançant l’EMAS“ .
D’altra banda, la Sra. Rebeca Pitti, Directora de Qualitat i Medi Ambient de Viva
Hotels & Resorts va donar el punt de vista d’una cadena hotelera.

Publicacions Bones Pràctiques Ambientals
Volem recordar-vos que tenim els llibres següents a la vostra disposició. Si voleu
exemplars, per favor demaneu-los i us ho enviarem en la mesura de que hi hagi
existències:
• Guia de Bones Pràctiques Ambientals: la gestió del Jardí (en castellà i català)
• Guia de Bones Pràctiques Ambientals: la gestió de l’Aigua (només en castellà)
• Guia de Bones Pràctiques Ambientals: EMAS-II

AVANTATGES D’IMPLANTAR UN EMAS
D’ acord amb el RD 1777/2004, de 30 de juliol, sobre el Reglament de l’impost
de societats, hi ha la possibilitat de desgravar certes inversions amb efectes
ambientals a l’impost de societats. Oferim el nostre assessorament per
l’obtenció del certificats que han de fer els serveis serveis competents (
aigües, residu, energia,…)

Volem que considereu aquest bolletí com una possibilitat que posa aquest
Servei per tal de difondre entre els registrats EMAS i altres interessats
qualsevol notícia d’interès general d’aquest àmbit concret.
Si teniu suggeriments, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Tant mateix, si coneixeu cap persona que pugui estar interessada en aquest
bolletí, comuniqueu-nos les dades per tal d’afegir-les a la nostra llista de
correus.
De totes maneres, si qualsevol dels que reben aquest bolletí electrònic vol que
no li enviem res, aviseu-nos i us eliminarem de la llista.

CONTACTES
Per qualsevol cosa us podeu adreçar a en Martín (mllobera@dgqal.caib.es)
o na Susana (sdomenech@dgqal.caib.es ). Estam a la vostra disposició per
rebre suggeriments, queixes o ajudar-vos per l’èxit dels sistemes de gestió
ambiental que apliqueu.

Atentament,
L’equip del Programa ECOTUR: Guillermo Chacártegui, Martín Llobera,
Susana Domenech, Javier Mulet i José Rodríguez.

