BUTLLETÍ INFORMATIU
Abril de 2008

Benvolguts companys,

En aquest sisè número del Butlletí trobareu informació
sobre el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nous centres registrats
Seguiment de l‟evolució
Activitats fetes
Promoció exterior
La web d‟ECOTUR
Convocatòria de subvencions
Notícies

Esperem que sigui del vostre interès,
L‟EQUIP D‟ECOTUR
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1. Nous centres registrats
1.1. ETIQUETA ECOLÒGICA COMUNITÀRIA
No hi ha cap registre nou

1.2. EMAS
Centre

Ubicació

Activitat
principal

Data

EMDEMA S.L.

Santa Eugènia

Control de
plagues

Setembre
2007

Robinson Club Cala Serena Cala d‟Or (Santanyí)

Establiment
turístic

Setembre
2007

GLOBALES HOTELES &
RESORTS S.L. (*)

Establiments
turístics

Octubre
2007

HOLIDAY CENTER S.A.

Cala Viñas (Calvià)

Club Hotel Almirante
Ferragut,
Hotel Pionero,
Hotel Playa Santa Ponsa,
Hotel Santa Ponsa Park,
Hotel Santa Lucia,
Apartamentos Nova,
Apartamentos Verdemar,
Hotel Sumba i
Hotel Borneo.

(*) La incorporació dels hotels GLOBALES com un nou registre ha suposat la
cancel·lació del registre de ACORN INTERNACIONAL
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2. Seguiment de l‟evolució
2.1. Situació del Registre EMAS
En data de 31 de gener de 2008, 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
872 registres
5.914 centres, 3.935 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:
 Les Illes Balears es situen en QUINT lloc dins Espanya, en nombre de
registres; però en PRIMER lloc si es considera el nombre de registres
per número d‟habitants!!

Juny 2007

Registres EMAS - Valors absoluts
(Font: MMA, INE; elaboració: Servei de Qualitat Ambiental)
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Pais Vasco

Navarra

Murcia

Melilla *

Madrid

La Rioja *

Islas Canarias

ISLAS BALEARES

Galicia

Extremadura *

Ceuta *

Comunidad
Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla la Mancha

Cantabria

Asturias *

Aragón

Andalucía

0
(organitzacions
nacionals *)

0
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Comunidad Valenciana

Andalucía

Castilla la Mancha

Extremadura *

Navarra

Aragón

Castilla y León

Murcia

Ceuta *

Melilla *

Asturias *

Pais Vasco

La Rioja *

Cataluña

Islas Canarias

Cantabria

Madrid

Galicia

ISLAS BALEARES

Registres / Habitants

Gener 2008
Registres EMAS - Valors relatius
(Font: MMA, INE; elaboració: Servei de Qualitat Ambiental)

 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 5 de maig de 2008, 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/serveis
2 productes/serveis *
92 productes/serveis
2.589 productes/serveis

L‟ecoetiqueta encara té escassa presencia a les Illes Balears. Es dóna el cas que tots els
registrats pel nostre organisme a la CAIB pertanyen al codi 025 “Serveis d‟allotjament turístic” .

A l‟UE, el país amb més ecoetiquetes és en primer lloc França (978 registres), seguit en segon
lloc per Itàlia (831 registres), i en tercer lloc per Dinamarca 134 registres).
Els tres països de l‟UE
amb més registres
França

Núm. Total
registres
978

Itàlia
Dinamarca

831
134

Categoria d‟aquest país amb més registres
(núm. registres)
Productes de neteja d'ús general i de neteja
de cuines i banys (422)
Paper tissú (192)
Productes tèxtils (42)

I pel que fa a les diferents categories d‟ecoetiquetes, la més nombrosa a l‟UE és la de „Productes
de neteja d'ús general i de neteja de cuines i banys‟ (663 registres).
Les tres categories amb més
registres a l‟UE
Productes de neteja d'ús general i de
neteja de cuines i banys
Pintures i vernissos d'interior
Paper tissú

Núm. Total
registres
663

País dins la categoria que té
més registres (núm. registres)
França (422)

608
276

França (308)
Itàlia (192)

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
gràcies pel vostre esforç !
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3. Activitats
Hem fet les següents activitats:
Lloc i data

Palma,
25 febrer 2007

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
(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 per a la implantació d‟EMAS:
- Parc Natural s‟Albufera de Mallorca
- Parc Natural de Mondragó

Palma,
14-15 febrer 2008
Palma,
21-23 febrer 2008
Barcelona,
6 març 2008
Madrid,
25 març 2008

I Congrés internacional de Sostenibilitat
XI Reunió del Grup de Treball de Turisme Sostenible de la Xarxa
d‟Autoritats Ambientals
Reunió participativa de TÜV (assisteix: Martí Llobera)
Reunió a l‟ENAC del comitè tècnic assessor de verificació
mediambiental (assisteix: Martí Llobera)

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.
Visita al Sunwing Fañabé, per fer la
comprovació dels criteris

.
-

Actualització de la pàgina web i edició del butlletí electrònic

Butlletí d‟EMAS i de l‟Etiqueta ecològica comunitària, núm. 6, abril 2008

Pàgina 6 de 14

4. Promoció exterior
La Conselleria de Medi Ambient fa promoció de la qualitat i de la sostenibilitat a les Illes
Balears a diverses fires tant d‟àmbit local com d‟àmbit internacional.
Les fires a les que hi ha estat present la Conselleria són:
Any 2007

Fires locals

- Fira Ecològica (Palma)
- Fira de la Ciència (Maó)
- Fira de Son Ferriol
- Fira de Sta. Margalida
- Fira de Muro
- Fira de Sta. Eugènia
- Fira de Sta. Maria del Camí
- Fira de Sineu
- Fira de Campos
- Fira de Sencelles
- Fires de Manacor
- Fira de Puigpunyent
- Fira de Portixol
- Fira de Lluc
- Fira de Consell
- Fira de Porreres
- Fira de Pollença
- Fira d‟Inca
- Fira de Sa Pobla

Fires
internacionals

- FITUR (Madrid)
- REISEPAVILLON (Hannover)
- ITB (Berlín)
- WTM (Londres)

Any 2008 (fins a abril)

Fires locals

- Diada del Caçador (Campos)
- Fira d‟Andratx
- Fira de la Ciència (Palma i Eivissa)
- Fira ecològica de Porreres
- Fira de Son Ferriol

Fires
internacionals

- FITUR (Madrid)
- REISEPAVILLON (Stutgart)
- ITB (Berlín)

FITUR = Feria Internacional de Turismo
ITB = International Turismus Burse
WTM
=
World
Travel
Market
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Algunes imatges dels diferents pavellons de la Conselleria de Medi Ambient per fer
difusió de la qualitat ambiental de les Illes:

Pavelló de la Conselleria de Medi Ambient per dur a les fires locals (vista exterior i interior)

Fira Ecològica 2007, Palma

ITB 2008, Berlín

FITUR 2007, Madrid

REISEPAVILLON 2008, Stutgart
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5. La web d‟ECOTUR
Vos recordem que podeu descarregar des de la web d‟ECOTUR
publicacions i fulletons de difusió:

les següents

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)

També podeu consultar la informació referent al procediment d‟obtenció de l‟EMAS i la
Ecoetiqueta comunitària, així com descarregar la sol·licitud per demanar la inscripció
en els registres oficials i aportar la documentació necessària.
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. Convocatòria de subvencions
6.1. Convocatòria de subvencions per a 2008
Per enguany està previst treure una nova convocatòria de subvencions de la conselleria
de Medi Ambient per a implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental (ISO 14001 o
EMAS) i per a l‟Ecoetiqueta comunitària.
Ara per ara encara estem tramitant el procediment d‟aprovació de la convocatòria i no
podem encara estimar per a quan sortirà la convocatòria publicada.
La convocatòria es publicarà en el BOIB, i també la penjarem a la web d‟ECOTUR.

6.2. Resultat de la convocatòria de subvencions de 2007
Dades de la convocatòria
- Lloc i data de publicació: BOIB núm. 56, de 14 d‟abril de 2007
- Pressupost total de la convocatòria: 70.000 €
- Activitats subvencionables:
- Implantació d‟ISO 14001
- Implantació d‟EMAS
- Implantació d‟Ecoetiqueta comunitària.
- Límits de la subvenció:
- Per a EMAS i Ecoetiqueta: màxim de 80% del pressupost o fins a 4.000 €
- Per a ISO 14001: màxim de 50% del pressupost o fins a 3.000 €
Resultat
- Total sol·licituds presentades: 66
D‟aquestes ha hagut:
- Sol·licituds excloses: 7
Per extemporània (fora de termini): 1
Per decaïment: 6
- Sol·licituds avaluades: 59 (que opten a subvenció)
Per activitat, del total de 59 sol·licituds avaluades, ha hagut:
- Sol·licituds per a implantació d‟EMAS: 8
- Sol·licituds per a implantació d‟ISO 14001: 51
- Sol·licituds per a implantació d‟Ecoetiqueta: 0
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Per l‟activitat principal del sol·licitant:
Sector econòmic
Gestió platges
Fusteria
Club Nàutic / Port
Hoteler
Restauració
Gestió de Residus Perillosos
Esdeveniments i espectacles
Total sol·licituds per a EMAS

Total
2
1
1
1
1
1
1
8

Sector econòmic
Club Nàutic / Port
Hoteler
Gestió de Residus Perillosos
Control de Plagues
Transport de mercaderies
Serveis de neteja
Comerç
Construcció
Oficines
Reparació i manteniment vaixells
Tintoreria
Transports i vigilància
Formació aèria
Transport aeri
Sanitari
Manteniment jardineria i neteja
Maquinaria de construcció
Enginyeria
Formació
Noves tecnologies
Estació de servei
Total sol·licituds per a ISO 14001

Total
4
17
2
1
3
1
2
6
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
51

Cal destacar la presència de nous sectors.
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- Repartiment de les subvencions.
Tal i como s‟indica a les bases de la convocatòria, com que el pressupost total de la
convocatòria era insuficient per a concedir subvencions a tots els sol·licitants que reunien
la condició de beneficiari, es va fer tenir que aplicar el criteris de puntuació que s‟indicava
a la convocatòria, per tal d‟obtenir una puntuació per a cada sol·licitant, i segons aquesta
puntuació establir l‟ordre de prelació per a repartir el pressupost per ordre fins a esgotar el
pressupost disponible.
D‟acord amb això, el repartiment de subvencions ha estat el següent:
- Total subvencions atorgades: 25
- Atorgades per a EMAS: 8
- Atorgades per a ISO 14001: 17
- D‟aquestes 25, s‟han revocat posteriorment: 5
- Revocacions de subvenció per a EMAS: 1
- Revocacions de subvenció per a ISO 14001: 4
Les revocacions s‟han fet perquè el beneficiari ha renunciat, o bé perquè no s‟ha justificat
la despesa en el termini màxim.
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7. Notícies

Pròrroga del termini de vigència dels criteris de l‟ecoetiqueta per a
„Serveis turístics‟
S‟ha prorrogat el termini de vigència dels criteris per a obtenir l‟ecoetiqueta pels serveis
turístics fins a 31 d‟octubre de 2009.



Esborrany de nou Decret EMAS

La UE està elaborant un nou decret EMAS (serà l‟EMAS III). Ara per ara està encara en
fase d‟esborrany en estudi. Però sembla que l‟EMAS III serà molt estricte amb el
requisit de compliment legislatiu. També, com a novetat, sembla que establirà uns
requisits mínims de dades ambientals a controlar i seguir.



Nous codis CNAE

El Reial Decreto 475/2007, de 13 d‟abril, pel qual s‟aprova la Classificació Nacional
d‟Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009) que transposa el Reglament europeu
1893/2006, fixa com a data d‟entrada en vigor de CNAE-2009, l‟1 de gener de 2009, la
qual cosa és d‟aplicació per les noves organitzacions que es donin d‟alta com activitat
econòmica. Es convida a les organitzacions a que identifiquin en la informació que
acompanya a la sol·licitud de registre EMAS si el “CNAE de l‟activitat” que es notifica,
es respecte a CNAE rev. 1 o CNAE rev. 2
Podeu trobar informació sobre el nous codis CNAE i de l‟equivalència amb l‟antic, en
els següents enllaços a la web del INE :
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_clasifica.htm#3
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebas
e&L=



Convocatòria d‟ajudes europees

Hi ha una convocatòria del programa Eco-innovation de la Comissió Europea, adreçada
a
empreses,
que
pot
ser
del
vostre
interès
(http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm), amb prioritat per a
les PIME.



Norma UNE 216301 “Sistemes de Gestió d‟Eficiència Energètica”

Aquesta Norma desenvolupada per Aenor estableix els requisits d‟un Sistema de
Gestió Energètica (SGE), i la finalitat darrera és proporcionar a les organitzacions una
eina per facilitar la reducció de consums d‟energia, de costos financers associats i
també d‟emissions de gasos d‟efecte hivernacle. És una norma de caràcter nacional.

Butlletí d‟EMAS i de l‟Etiqueta ecològica comunitària, núm. 6, abril 2008

Pàgina 13 de 14

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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