Número 2. Octubre de 2005
Benvolguts companys,
En aquest segon número del Bolletí Virtual EMAS trobareu informació referent
a un nou centre registrats, formació ambiental i les noticies destacades en
quant a gestió ambiental com els premis ambientals i la creació de la Xarxa
d’Hotels Sostenibles.

NOUS CENTRES REGISTRATS
Ens plau comunicar-vos que aquest mes de setembre s’ha incorporat al nostre
Registre un centre més:
HOTEL PALMIRA BEACH

CENTRES REGISTRATS
Els centres i organitzacions registrats a dia d’avui sumen 47.
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
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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
Hotel Palmira Beach
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I PREMIS OMPIB D´INICIATIVES AMBIENTALS DE LES EMPRESES DE LES ILLES
BALEARS
Us comuniquem que la OMPIB organitza els primers premis ambientals amb l´objectiu
d´estimular iniciatives d´acció ambiental en el marc de les empreses de les Illes Balears.
Es convoquen un total de cinc premis en quatre categories: 1. Dos premis a la gestió
mediambiental en la petita i mitjana empresa. 2. Un premi a les iniciatives empresarials
turístiques sostenibles. 3. Un premi a las iniciatives ambientals d’associacions
empresarials i entitats privades. 4. Un premi a les activitats d’informació i sensibilització
mediambiental d’empreses, associacions o entitats privades.
Condicions d'inscripció: Fins dia 1 de novembre de 2005. Veure bases a la web.
Mail: gestion@ompib.org
Web: www.ompib.org/cat/sreg/ompib/premi/BASESPREMIOMPIBcat.pdf

FORMACIÓ AMBIENTAL
Un dels requisits del EMAS és la implicació activa del personal, així com una formació
professional i una formació permanent adequades.

A continuació us detallem els links d’interés d’organitzacions que realitzen cursos de
formació ambiental, (dintre de l’àmbit de la gestió ambiental).
CAEB: www.caeb.es
Telèfon: 971 70 60 10
Fax: 971 47 83 93
Mail: form@caeb.es
ECOPIME: www.ecopime.org
ECOPIME organitza per els mesos de setembre i novembre dues jornades formatives
gratuïtes sobre reducció de residus dirigides als sectors de nàutica i la jardineria.
Contacte Telèfon: 971498027
OMPIB: www.ompib.org
La web dona informació i material sobre sensibilització ambiental:
http://www.ompib.org/sreg/ompib/material/material.htm
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FORMACIÓ AMBIENTAL : idees i dades de contacte

Visites al Parc de Tecnologies Ambientals:
Es presenta el Parc i les diferents plantes de tractament: triatge d´envasos, compostatge i
metanització. Ressenya del programa Mallorca Recicla. En finalitzar la xerrada, es fa un recorregut
per les plantes amb el tren panoràmic.
Telèfon: 971 43 54 55.
Fax: 971 43 54 70.
Mail: relpublicas@tirme.com
Visites a la Fundación Deixalles
Mitjançant els tallers de selecció de roba, mobles amb fusta reciclada, components electrònics de
línia blanca i marró, etc. es pot veure la tasca ambiental i de reinserció social i laboral de la
fundació.
Telèfon: 971 47 72 39 / 626 79 60 07.
Fax: 971 47 72 39.
Mail: mreducatiu@mallorcarecicla.net
Tallers de Mallorca Recicla
Activitats puntuals que consisteixen en l´elaboració de fulls de paper reciclat en el cas del taller
´Fes un bon paper´ i en la realització d´un taller de manualitats amb deixalles de casa en el taller al
´Taller de Deixalles´.
Telèfon: 971 60 70 36.
Fax: 971 60 92 93.
Mail: info@mallorcarecicla.net
Assessorament en matèria de residus al sector hoteler
Mallorca Recicla assessora i fa cursos de formació als treballadors del sector hoteler, comerç i
serveis. Telèfon: 971 60 70 36.
Fax: 971 60 92 93.
Mail: info@mallorcarecicla.net
Visita a la planta de valorització energètica, al dipòsit de seguretat i a la planta de
tractament d´escòries
Es fa una explicació de les plantes i del programa Mallorca Recicla. En finalitzar la xerrada es fa
un recorregut per les instal·lacions
Telèfon: 971 43 54 55.
Fax: 971 43 54 70.
Mail: relpublicas@tirme.com
Visita a las plantas de compostatge de tota l´illa
Planta de compostatge procedent de la recollida selectiva municipal i estació de transferència de
Calvià / plantes de compostatge ubicades a Ariany, Felanitx i Sa Pobla. (Tractament de llots
procedents d´estacions depuradores d´aigües resduals).
Telèfon: 971 43 54 55.
Fax: 971 43 54 70.
Mail: relpublicas@tirme.com

Us recordem que al nostre Punt d’Informació Ambiental ( PIA: 900 15 16 17) es
pot consultar tota aquesta informació i més, o bé consultar la pàgina pia.caib.es
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XARXA D’HOTELS SOSTENIBLES DE BALEARS
Us comuniquem que s’ha creat la Xarxa d’Hotels Sostenibles de Balears que és una
organització sense ànim de lucre integrada per empreses del sector hoteler
compromeses amb la protecció del medi ambient que volen fomentar l’intercanvi
d’experiències mediambientals i contribuir al desenvolupament sostenible de les Balears.
Aquesta organització defineix com a la seva visió “ Ser un referent de sostenibilitat al
sector hoteler” i té com a missió “ Fomentar el desenvolupament turístic sostenible a les
Balears, propiciant un entorn favorable per l’intercanvi d’experiències i la difusió de
coneixements mediambientals entre el sector hoteler”
La XARXA vol aglutinar tots aquells hotels interessats per tal de fer que el turisme sigui
sostenible.
Els actuals membres de la Xarxa son:
Grupotel Orient , Grupotel Valparaíso, Grupotel Parc Natural, Grupotel Gran Vista,
Grupotel los Príncipes, Ivory Playa, Mallorca Palace, Edén Alcudia, Edén Lago, Edén
Playa, Palmira Beach, Palmira Cormorán, Hotel Pollentia Maris, Pollentia Club Resort,
Hotel Bonsol, Hotel Sunwing Bouganvilla, Viva Bahía, Viva Tròpic, Viva Sunrise, Viva
Blue, Viva mallorca, Viva palmanova, Viva Golf , Viva Ca’n Picafort, Green Garden,
Robinson Club Cala Serena i Hotel Santo Tomàs.
La Xarxa està oberta a tots els establiments hotelers que vulguin contribuir a la millora
del turisme sostenible a les balears i els requisits d’admissió són els següents:
Estiguin situades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Es comprometin a assumir els principis descrits en la norma ISO 14000, el sistema
comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), la Etiqueta Ecològica europea o
qualsevol altre sistema de gestió i auditoria ambiental de reconegut prestigi, com propis
en un termini de 2 anys , acreditant l'anterior mitjançant les corresponents certificacions
oficials dels seus establiments.
Us comuniquem que la Xarxa te programada una jornada, que serà convocada per la
segona quincena de 2006.
Per més informació podeu consultar la seva página web:
www.xarxahotelsostenibles.com
enviar un e-mail a: info@xarxahotelsostenibles.com

CONTROL DE LES EMPRESES REGISTRADES A L’EMAS
Us comuniquem que des d’ara en endavant la Conselleria de Medi Ambient, a través de
la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, portarà un control dels terminis de
lliurament de la Declaració Ambiental de les organitzacions registrades en l’EMAS; és
per això que el passat mes de setembre tots els registrats a l’EMAS vàreu rebre una
carta comunicant la data, segons la nostra base de dades, per a presentar la Declaració
validada a la Conselleria de Medi Ambient i un avís de cancel·lació del registre en els
casos d’incompliment de termini. Cal remarcar que sempre que hi hagi qualque problema
amb els terminis de lliurament ens ho notifiqueu.
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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
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, Agustín Aguiló,
Susana Domènech, Javier Mulet .
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