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Què és el Registre EMAS 

Programa EMAS & Wine

L’EMAS, Eco-Management and Audit Scheme, 
és un model europeu de gestió ambiental 
d’adhesió voluntària que permet la validació 
i el registre oficial d’aquelles empreses i 
organitzacions que:

1. Assumeixen un compromís de gestió i de
millora ambiental continua.

2. Declaren de forma transparent i auditada
els seus indicadors de comportament
ambiental així com les seves accions en
matèria de sostenibilitat.

3. Atenen les necessitats i expectatives de
les parts interessades i de la comunitat.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic del Departament de Territori 
i Sostenibilitat és l’organisme competent a 
Catalunya per a la gestió del sistema EMAS 
i del registre de les organitzacions des de fa 
més de vint anys.  

EMAS&Wine és un projecte d’estudi 
participatiu impulsat des del Departament 
de Territori i Sostenibilitat amb el propòsit 
de facilitar la implementació del Reglament 
Europeu EMAS al sector vitivinícola 
d’elaboració de vins i caves (NACE 11.02).

Es desenvolupa en una fase inicial 
preparatòria durant l’any 2017, culminant el 
mes de setembre de 2018 amb la presentació 
de resultats i documents següents:

El sistema de gestió es fonamenta en els 
requisits de la norma ISO 14001:2015, 
gaudint d’un prestigi institucional avalat per 
administracions públiques i per les actuacions 
de les prop de 4.000 empreses registrades a 
la Unió Europea als més de 9.000 centres de 
treball inscrits.

Amb les darreres modificacions del 
Reglament EMAS es presenta una oportunitat 
immillorable per aquells cellers de dimensió 
petita i mitjana que volen verificar, acreditar 
i comunicar la seva gestió ambiental i 
sostenible d’una forma oficial i davant dels 
seus consumidors, importadors i prescriptors.   

• Informe	d’anàlisi	preliminar	del
sector	per a l’establiment d’indicadors i
pràctiques de gestió ambientals.

• Programa	Pilot d’Implementació EMAS
en tres cellers.

• Edició	del	Manual	EMAS&Wine o guia
metodològica per a la implementació
d’un Sistema de Gestió Ambiental als
cellers i d’acord amb el Reglament
EMAS.

Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la 
participació voluntaria d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).
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EMAS & WINE  DADES 2017
PRODUCCIÓ

1. Ampolles produïdes (embotellades) Unitats 

2. Volum de vi embotellat (inclou el tiratge del cava/escumosos) Litres 

3. Superfície vitícola associada a la producció Ha 

4. Percentatge de raïm obtingut de tercers % 

5. % de Superfície vitícola veremada de forma mecanitzada % 

CONSUM DE RECURSOS NATURALS 

6. Consum d’aigua total en el
procés de cultiu

Provinent de captacions (pous i altres) 
m3 

Provinent de xarxa de subministrament 

7. Consum d’aigua total d’aigua
en el celler

Provinent de captacions (pous i altres) 
m3 

Provinent de xarxa de subministrament 

8. Ordeni de major a menor els següents processos segons el consum d’aigua associat
(on 1 seria el de major consum i 5 el de menor consum)

 Rec en les fases de cultiu 
 Neteja i desinfecció de vehicles i maquinària agrícola 
 Neteja i desinfecció d’equips i instal·lacions al celler 
 Neteja d’ampolles en el procés d’envasat 
 Circuits de refrigeració i de control de la temperatura 

CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS

9. Consum de gasoil dels vehicles agrícoles (propis) Litres 

10. Consum de gasoil dels vehicles agrícoles (totals dels viticultors)*
Si no és coneix aquesta dada, pot ser estimada.

Litres 

11. Consum de gasoil en instal·lacions (celler) Litres 

12. Consum d’electricitat adquirida de la xarxa de subministrament Kwh 

13. Altres fonts d’energia (fotovoltaica, biomassa...) Kwh 

 Fotovoltaica   KW Instal·lats:   Biomassa  KW Instal·lats 
 Geotèrmica     Altres:   
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ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS

14. Es disposa de sistemes de tractament previ de les aigües residuals
abans del seu abocament final?
Tipus de tractament:

 Si  No

15. Tipus de destí de l’abocament (xarxa, pou, llera, altres)

 Clavegueram públic     Llera pública  Rec/aplicació al sòl 

Altres destins de les aigües residuals: 

GENERACIÓ DE RESIDUS

16. Bones pràctiques de gestió de residus dutes a terme al CELLER

 MINIMITZACIÓ   REUTILITZACIÓ INTERNA    RECICLATGE EXTERN 

Descripció (opcional) 

17. Bones pràctiques de gestió de residus dutes a terme al LA VITICULTURA (VINYA)

 MINIMITZACIÓ   REUTILITZACIÓ INTERNA    RECICLATGE EXTERN 

Descripció (opcional) 

PRÀCTIQUES DE SOSTENIBILITAT

18. Es disposa de certificacions en matèria de sostenibilitat? Quines?

 ISO 14001  EMAS  WFCP 

 Altres 

 Si  No 

19. Ha calculat la petjada de carboni?
 d’Organització  de Producte/s:  Si  No
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PRODUCCIÓ ECOLÒGICA CERTIFICADA

20. Nombre d’hectàrees certificades en ecològic Ha 

21. Percentatge de producció del vi ecològic respecte del total elaborat % 

ALTRES PRÀCTIQUES DE SOSTENIBILITAT QUE DESITGI FER CONSTAR

Gràcies per complimentar aquest formulari. Totes les dades facilitades formaran part d’una estadística i 
còmput global, sense cap relació al nom de la seva activitat o celler.   

L’anàlisi i síntesi de les dades s’incorporaran a l’estudi EMAS&WINE, lliurat al Departament de Territori i 
Sostenibilitat per a l’elaboració de la Guia metodològica d’implementació del Reglament Europeu EMAS 
al sector vitivinícola. 

Desitjo que la meva organització surti als crèdits d’agraïment a les empreses i cellers col·laboradors que 
han omplert aquest formulari ?  Si    No 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)  

Responsable: Identidad: ECOMUNDIS EDITORIAL,SL - NIF: B63593578 Dir. postal: PAU CLARIS,23 Teléfono: 937777623 Correo 
elect: administracion@ecomundis.com 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de efectuar el estudio referenciado y con el objeto de informarle 
en lo relativo tanto a su desarrollo, como a la presentación o publicaciones de los resultados de este. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal o contractual con las Administraciones Públicas. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ECOMUNDIS EDITORIAL,SL 
estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

ENVIAR FORMUARI
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