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Módulo IV: Reglamento EMAS 

 

1. Que é EMAS? 

 

O EMAS ou Regulamento Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditorías é unha Normativa 

europea de carácter voluntario que poden adoptar todas aquelas empresas que xa 

implantasen na súa organización un Sistema de Xestión Ambiental mediante a 

norma ISO 14001, adquirindo un compromiso de mellora continua e que foron verificadas 

mediante auditorías independentes. 

 

EMAS, ao igual que ISO 14001, propón un sistema eficaz e flexible adaptable á empresa para 

axudalas a xestionar e mellorar o seu desempeño ambiental de forma continuada.  

 

2. Implantación do EMAS na empresa 

Toda empresa que é recoñecida co EMAS ten unha política ambiental definida, fan uso do 

sistema de xestión ambiental na súa organización e dan conta do funcionamento do 

devandito sistema a través dunha Declaración Ambiental verificada por determinados 

organismos de forma periódica. 

 

O logotipo de EMAS confírelles a fiabilidade na información que proporcionan aos medios ou 

público xeral. 

 

A implantación deste sistema na empresa aseméllase bastante ao desempeñado para a 

implantación da ISO 14001. 

 

Necesítase polo tanto, o compromiso da Alta Dirección (declaración de intencións pola cal 

asume a responsabilidade de corrixir, adecuar e manter unha política organizativa que 

incorpore o factor ambiental no seu sistema) a xeito de inicio. 

 

Tras este compromiso, a empresa debe elaborar un diagnóstico ambiental no cal se 
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representará o alcance do Sistema de Xestión Ambiental. Para a súa realización, deben ser 

revisados algúns aspectos como: 

- Cumpro da lexislación vixente. 

- A avaliación dos aspectos ambientais. 

- Analizar todo tipo de escenarios posibles ( situacións normais, situacións anormais e 

situacións de emerxencia). 

- Comprobar se previamente implantara algún sistema de protección do medio na 

empresa para poder aproveitar a súa estrutura. 

 

Neste diagnóstico debe ir incluído o documento onde figure a política ambiental da empresa 

asinada pola Alta Dirección e de carácter público. Este documento defínese na norma como: 

 

"unha declaración pública e formalmente documentada, por parte da dirección da organización, 

sobre as intencións e principios de acción da organización acerca da súa actuación ambiental, na 

que se destacan os seus obxectivos xerais, incluíndo o cumprimento de todos os requisitos 

normativos correspondentes ao medio, e que proporciona un marco para a súa actuación e o 

establecemento dos devanditos obxectivos e metas". 

En resumo, poderíase afirmar que EMAS se trata dun documento público que, redactado de 

xeito claro e conciso, debe incluír información fiable e contrastada sobre o comportamento 

ambiental da organización e o resultado do seu programa de mellora, constituíndo un 

instrumento de comunicación e de información ambiental. Como mínimo, debe conter unha 

presentación da organización (actividades, produtos e servizos); unha breve descrición do seu 

sistema de xestión e política ambiental; outra descrición dos aspectos ambientais directos e 

indirectos, e os seus obxectivos de mellora; un resumo do comportamento ambiental da 

organización respecto aos devanditos obxectivos de mellora e aos requisitos legais de 

aplicación; información sobre os indicadores básicos e outros que a organización considere 

pertinentes, así como o nome e número do verificador ambiental e data de validación. 

Para solicitar un rexistro en EMAS, a empresa interesada deberá presentar unha solicitude de 

rexistro, unha declaración ambiental validada por un verificador ambiental acreditado, política 

ambiental da organización e breve descrición das súas actividades. Todos eles asinados polas 

persoas responsables e co selo correspondente, orixinais en formato de papel ou de CD. 
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3. Beneficios do EMAS: 

 

A incorporación deste certificado implica varios beneficios ás empresas, entre eles, 

proporciona un incremento das posibilidades de negocio no ámbito comunitario europeo xa 

que, unha vez adaptado este sistema, a empresa é incluída nun rexistro público que indica 

ademais a boa xestión ambiental realizada pola súa parte. 

Ademais, será posible a obtención dos seguintes beneficios: 

- Beneficios ambientais: 

Mellora da xestión ambiental, redución dos impactos ambientais e estímulo da innovación 

ecolóxica nos procesos de produción 

- Beneficios de liderado e imaxe empresarial: 

Reforzo e mellora da imaxe empresarial, credibilidade e confianza fronte ás autoridades 

públicas, cidadáns, accionistas, empregados e outros clientes. Tamén dá a posibilidade de 

mellorar as relacións da comunidade local ao facer pública a Declaración Ambiental (en 

España, a lista de adhesións a nivel nacional é publicada na páxina web do ministerio de 

agricultura, alimentación e medio) e a posibilidade de ser certificado por AENOR. 

- Beneficios económicos e sociais: 

Con este certificado poderase ver incrementado o negocio en ámbito europeo e grazas á 

optimización da xestión dos aspectos ambientais obteranse beneficios económicos a medio e 

longo prazo. O campo de negocio verase aumentado polo acceso ao mercado con procesos de 

compra verde. Tamén supoñerá unha mellora da calidade dos lugares de traballo, o que 

incentivará o persoal e estimulará o traballo en equipo. 
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4. Diferenzas fundamentais entra EMAS e ISO 14001 

Na seguinte táboa recóllense as principais diferenzas existentes entreEMAS e a 

Norma ISO 14001: 

 

EMAS ISO 14001 

Ámbito europeo Ámbito internacional 

É un regulamento máis esixente, de carácter 
voluntario. 

Es una norma menos exigente que el EMAS, 
de carácter privado. 

Esixe unha avaliación inicial da empresa para 
determinar e avaliar os aspectos ambientais 
previos das actividades que desenvolven, en 
caso de non dispoñer un Sistema de Xestión 
ambiental certificado. 

La evaluación inicial no es obligatoria. Sólo es 
recomendable en caso de que no disponga de 
un Sistema de Gestión Medioambiental 
previo. 

A auditoría realizada dependerá das 
actividades que leven a cabo a empresa. O 
seu alcance deberá incluír ademais do 
Sistema de Xestión Ambiental, a política 
ambiental, o programa e o cumprimento da 
lexislación aplicable. 

El alcance de la auditoría es el mismo que el 
fijado por el Sistema de Gestión Ambiental. 

O EMAS esixe unha Declaración Ambiental 
posta a disposición do público e validada por 
un verificador externo. 

La Declaración Ambiental no es de carácter 
obligatorio 

A verificación do sistema debe de realizala un 
organismo acreditado e ademais esixe a 
validación da declaración ambiental. 
(Verificador ambiental) 

Es certificable por un organismo de 
certificación autorizado. (Entidad de 
certificación) 

As organizacións son inscritas no rexistro de 
empresas adheridas polo organismo 
competente. 

No es necesario el registro de la certificación. 

 

Na execución deste certificado hase de 
demostrar a participación dos traballadores. 

No indica de manera tan explícita la 
participación de los trabajadores (bastaría 
cumplir el requisito de Comunicación 
interna). 

 

 


