Butlletí informatiu, juliol de 2007

Benvolguts companys,
En aquest cinquè número del Butlletí trobareu informació
sobre el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nous centres registrats
Seguiment de l’evolució
Activitats fetes
Noves publicacions
Novetats a la web d’ECOTUR
Informació sobre desgravacions fiscals
Convocatòria de subvencions 2007
Nous càrrecs a la conselleria de Medi Ambient

Esperem que sigui del vostre interès,
L’EQUIP D’ECOTUR
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1. Nous centres registrats
1.1. Nou registre ETIQUETA ECOLÒGICA COMUNITÀRIA
Centre

Ubicació

Activitat principal

Any

SUNWING
RESORT FAÑABÉ

Costa Adeje (Santa Cruz
de Tenerife) *

Establiment turístic

2007

* A Canàries no hi ha, ara per ara, organisme competent per a l’etiqueta ecològica
comunitària, i va ser per això que el Ministeri de Medi Ambient ens va demanar si
nosaltres –la conselleria de Medi Ambient- podíem atendre aquesta petició del
Sunwing Resort Fañabé.

1.2. Nous registres EMAS
Centre

Ubicació

Activitat
principal

Any

CLUB DE VELA PORT
D’ANDRATX

Port d’Andratx

Port Esportiu

2006

HOTEL CLUB EUROPA

Paguera (Calvià)

Establiment
turístic

2006

HOTEL MELIÁ PALAS
ATENEA

Palma

Establiment
turístic

2007

CEMEX ESPAÑA, S.A.
(Fàbrica de Lloseta)

Lloseta

Fabricació de
ciments

2007

HOTEL POLLENTIA

Badia de Pollença
(Alcúdia)

Establiment
turístic

2007
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2. Seguiment de l’evolució
2.1. Situació del Registre EMAS
En data de 7 de juny de 2007, la situació és la que es descriu a continuació de forma resumida.
Àmbit del Registre
Illes Balears
Espanya
Unió Europea

Núm. Registrats
64 centres, 49 registres
763 registres
5.520 centres, 3.666 registres

Cal recordar que existeix la modalitat de registre multiemplaçament, que consisteix en que una
organització amb diferents centres productius es registra amb el mateix número. Per exemple, un
cas habitual pot ésser el d’una cadena hotelera que obté un únic número de Registre i sota
aquest número pot haver-hi diferents centres de la cadena registrats.
Comparativament, la nostra posició relativa es la següent:
¾ Les Illes Balears es situen en QUART lloc dins Espanya, i en PRIMER
lloc, per número d’habitants!!
¾ Espanya segueix essent el SEGON país de la Unió Europea amb més
registrats! Els cinc primers son: Alemanya, Espanya, Itàlia, Àustria i Regne
Unit. I per nombre d’organitzacions: Alemanya, Espanya, Itàlia, Àustria i
Dinamarca.
Si voleu ampliar la informació sobre les empreses registrades EMAS ho podeu fer directament
a les següents webs:
Illes Balears, http://ecotur.caib.es (des d’aquesta, hi ha enllaços a les altres)
Espanya,
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/ecogestion_ecoauditoria/index.htm
Unió Europea, http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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2.2. Situació de Registre ECOETIQUETA a España i a l’UE
En data de 7 de juny de 2007, la situació és la que es descriu a continuació de forma resumida.
Àmbit del Registre
Illes Balears
Espanya
Unió Europea
* Un d’ells, a Canàries

Total productes registrats
2 productes *
25 productes
409 productes

L’ecoetiqueta encara té escassa presencia a les Illes Balears. Es dóna el cas que tots els
registrats a les Illes pertanyen al codi 025 “Serveis d’allotjament turístic” .
Si voleu ampliar la informació sobre les empreses registrades amb ETIQUETA ECOLOGICA
COMUNITÀRIA ho podeu fer directament a les següents webs:
Illes Balears, http://ecotur.caib.es (des d’aquesta, hi ha enllaços a les altres)
Unió Europea, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

L’enhorabona a tots els registrats i
pel vostre esforç !
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3. Activitats
Hem fet les següents activitats:
Lloc i data

Activitat
Jornada de Qualitat Ambiental. III Fira Ecològica:
-

Presentació del resultat de l’estudi Satisfacció i valoració de
les empreses registrades amb EMAS a les Illes Balears.
Situació actual EMAS

-

Acte de lliurament de plaques d’EMAS

Palma,
25 febrer 2007

(més informació a la web d’ECOTUR)
Illes Balears,
abril 2007

Convocatòria de subvencions per a la implantació d’ISO 14001,
d’EMAS i de l’ecoetiqueta comunitària (pressupost: 70.000 €)

Tenerife,
25 abril 2007

Visita de comprovació a l’hotel Sunwing Fañabé

Madrid,
12 juliol 2007

Reunió a l’ENAC del comitè tècnic assessor de verificació
mediambiental (assisteix: Martí Llobera)

2006 - 2007

Suport a la implantació d’EMAS:
- Parc Natural s’Albufera de Mallorca
- Parc Natural de Mondragó

A més de:
-

Revisió de les sol·licituds de registres d’EMAS i d’ECOETIQUETA, i estudi de la
documentació presentada.

-

Edició de publicacions divulgatives.

-

Distribució de les Guies de Bones Pràctiques, del Manual i dels tríptics divulgatius:
fires internacionals (stand de la conselleria de Turisme), fires locals (stand de la
conselleria de Medi Ambient) i a qualsevol que pugui estar interessat.

-

Actualització de la pàgina web.

-

Edició del butlletí electrònic.
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4. Noves publicacions
Aquestes són les darreres publicacions:
(1) portada

(3) exterior

(2) exterior

(2) interior

(3) interior

(1) Compromís ètic dels tallers d’automoció (català i castellà)
(2) Tríptic de la Xarxa d’Hotels Sostenibles (català i castellà). Inclou una relació
de tots els hotels de la Xarxa a l’interior, en un full separat (per poder
actualitzar).
(3) “Què fa l'hotel per millorar el mediambient?”. Tríptic de difusió dels SGMA,
destinats als clients dels establiments turístics que han implantat un SGMA
(català, castellà, anglès i alemany)
Aquestes publicacions les podeu veure a la web d’ECOTUR.
També hem reeditat dues Guies de bones pràctiques, la de aigües i la de residus, que ja
s’havien esgotat, i el Manual d’implantació de sistemes de gestió ambiental.
Si voleu demanar publicacions ho heu de fer mitjançant una instància dirigida al director
general de Qualitat Ambiental, indicant quines publicacions voleu, versió (idioma) i el
nombre d’exemplars.
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5. Novetats a la web d’ECOTUR
Vos comuniquem que podeu descarregar des de la web d’ECOTUR les següents
publicacions i fulletons de difusió:
•
•
•
•
•
•
•

•

Guia de bones pràctiques ambientals: Aigües (català i castellà)
Guia de bones pràctiques ambientals: Residus (català i castellà)
Guia de bones pràctiques ambientals: Ports esportius (català)
Guia de bones pràctiques ambientals per als treballadors de la conselleria (català)
Compromís ètic dels tallers d’automoció (català i castellà)
Manual per a la implantació de sistemes de gestió mediambiental a centres turístics
(català i castellà)
Guia per a l'elaboració de la declaració mediambiental segons el Reglament (CE)
Nº 761/2001 (EMAS). Ministeri de Medi Ambient (castellà)
Tríptic de la Xarxa d’Hotels Sostenibles (català i castellà)
“Què fa l'hotel per millorar el mediambient?”. Tríptic de difusió dels SGMA, destinats
als hostes dels establiments turístics que han implantat un SGMA (català, castellà,
anglès i alemany)

Quant a activitats, s’han penjat les que es feren a les jornades incloses a la darrera
Fira Ecològica (febrer 2007), i la darrera convocatòria de subvencions (2007).

************
Vos recordem que l’adreça de la web és:

http://ecotur.caib.es

Si voleu fer suggeriments sobre els continguts de la web, ho podeu fer a l’adreça
electrònica ecotur@caib.es
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6. La certificació de convalidació d’inversions
mediambientals
Un requisit per a la desgravació fiscal de determinades
inversions ambientals
D’acord amb el que estableix l’article 39 de la Llei de l’Impost de Societats, els
subjectes passius poden aplicar una deducció en la quota íntegra per la realització de
determinades inversions amb finalitat ambiental:
•

Instal·lacions destinades

a reduir la contaminació de l’aire, de l’aigua i a

afavorir la reducció, recuperació i tractament de residus industrials.
•

Instal·lacions i equips nous destinats a l’aprofitament de fonts d’energia
renovables.

•

Adquisició de vehicles industrials o comercials nous de transport per carretera
amb reduïdes emissions de contaminants atmosfèrics.

Per practicar la deducció fiscal en el cas d’inversions fetes en instal·lacions destinades
a reduir la contaminació de l’aire, de l’aigua i a afavorir la reducció, recuperació i
tractament de residus industrials s’ha de complir amb els següents requisits:
1. Que la inversió s’hagi fet per donar compliment a la normativa vigent en
matèria de medi ambient, o per millorar les exigències establertes en aquesta
normativa .
2. Que les inversions s’hagin fet en execució de plans, programes, convenis o
acords aprovats o celebrats amb la Administració competent en matèria
mediambiental.
La prova de que es compleixen aquests requisits es la certificació de convalidació
de la inversió per part de l’Administració competent en matèria medioambiental.
Als efectes d’aquesta deducció es considera Administració competent la que ho sigui
per raó de matèria objecte de protecció i, a la vegada, ho sigui també respecte al
territori on s’hagin fet les inversions objecte de la deducció.
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La inversió s’entendrà realitzada quan els elements patrimonials s’hagin posat en
funcionament. La part de la inversió finançada amb subvencions no dona dret a la
deducció.
Com demanar la certificació de convalidació de la inversió mediambiental
Les societats interessades poden sol·licitar la certificació de convalidació de la
inversió ambiental mitjançant instància dirigida al director general de Qualitat
Ambiental i Litoral, i adjuntant a la instància la documentació necessària per a
justificar les inversions i el compliment dels requisits per a poder certificar:
-

Memòria de les inversions.

-

Descripció i justificació de les millores ambientals obtingudes (situació
abans i després de les inversions).

-

Descripció i justificació de les inversions realitzades. Quan la inversió no
tingui per objecte exclusiu una de les finalitats indicades a la normativa,
s’identificarà la part que tingui relació directa amb la funció protectora del
medi ambient. Declaració de part de la inversió subvencionada, si n’és el
cas.

-

Indicació de la normativa d’aplicació en matèria d’emissions a l’atmosfera,
d’abocaments a les aigües, i de producció, recuperació i tractament de
residus industrials.

-

Indicació de sobre la base de quin pla, programa, acord o conveni, aprovat
o celebrat amb l’Administració mediambiental, s’han executat les
inversions.

El

registre

EMAS

es

considera

un

acord

amb

l’Administració mediambiental.
Normativa reguladora
•

Article 39 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que aprova el text
refús de la Llei de l’Impost sobre Societats (BOE núm. 189 de 06/08/2004).

•

Articles 33 a 38 del Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol, que aprova el
Reglament de l’Impost sobre Societats (BOE núm. 189 de 06/08/2004).

•

Disposició derogatòria segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i de modificació parcial de
les lleis dels Imposts de Societats, sobre la Renta dels no Residents i sobre el
Patrimoni (BOE núm. 285 de 29/11/2006).
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7. Convocatòria de subvencions 2007
El passat abril d’enguany va sortir la darrera convocatòria de la conselleria de Medi
Ambient de subvencions per a implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental (ISO
14001 o EMAS) i per a l’Ecoetiqueta comunitària.
Opten a subvenció un total de 59 sol·licituds :
- 7 per a implantació d’EMAS
- 52 per a implantació d’ISO 14001
El pressupost total de la convocatòria és el mateix que en las anteriors convocatòries, un
total de 70.000 €.
No s’ha rebut cap sol·licitud per a la implantació de l’Ecoetiqueta comunitària.
Actualment la tramitació està en fase d’avaluació de les sol·licituds per després, en base a
l’ordre de prelació obtingut, atorgar les subvencions fins a esgotar el pressupost
disponible.
Cal destacar la presència de nous –o poc freqüents- sectors en aquesta convocatòria de
subvencions: els gestors de residus perillosos, fusteria, gestió de platges, clubs
nàutics/ports esportius, transport aeri, servei de neteja, reparació i manteniment
d’embarcacions, estació de servei (combustible per a embarcacions), etc.

8. Nous càrrecs a la conselleria de Medi Ambient
Arrel de les eleccions del passat maig, a partir de juliol han començat els canvis en la
composició del Govern.
Podeu consultar la composició de l’actual Govern a la web www.caib.es
El nou conseller de Medi Ambient és l’Honorable Sr. Miquel Àngel Grimalt Vert , que
substitueix al Sr. Jaume Font i Barceló.
El nou director general de Qualitat Ambiental i Litoral és l’Il·lustríssim Sr. Josep Lliteres
Vidal, que substitueix al Sr. Ventura Blach Amengual.
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Si teniu suggeriments, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Així mateix, si coneixeu cap persona que pugui estar interessada en aquest
butlletí, comuniqueu-nos les dades per tal d’afegir-les a la nostra llista de
correus.
Tant mateix, si qualsevol dels que reben aquest bolletí electrònic vol que no li
enviem res, aviseu-nos i us eliminarem de la llista.

L’equip d’ECOTUR
Director del projecte: Guillermo Chacártegui, gchacartegui@dgqal.caib.es
Redacció:

Martín Llobera, mllobera@dgqal.caib.es
Margarita Vaquer, mvaquer@dgqal.caib.es

Direcció general de Qualitat Ambiental i Litoral
Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 33, 07006 Palma
Telèfon: 971 17 68 00 (centraleta), Fax: 971 17 68 01
ecotur@caib.es , http://ecotur.caib.es

Punt d’informació ambiental de la conselleria de
Medi Ambient (PIA)
Adreça:

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 33, baixos,
07006 Palma

Telèfon gratuït:

900 15 16 17 (català, castellà, alemany i anglès)

Fax:

971 17 68 02

Correu:

pia@caib.es

Web:

http://pia.caib.es

(català, castellà, anglès i alemany)
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