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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3906 Reial decret 239/2013, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen les normes per a 

l’aplicació del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària 
d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals 
(EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les 
decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió.

L’aprovació del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un 
sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), ha suposat la derogació 
del Reglament (CE) núm. 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març 
de 2001, pel qual es permet que les organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari a 
un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i ha introduït novetats 
importants en la regulació d’aquest sistema.

Els anys transcorreguts des de l’aprovació del primer Reglament comunitari en la 
matèria, el Reglament (CEE) núm. 1836/93 del Consell, de 29 de juny de 1993, pel qual 
es permet que les empreses del sector industrial s’adhereixin amb caràcter voluntari a un 
sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals, han permès comprovar l’eficàcia 
d’aquest sistema en la millora del comportament ambiental de les organitzacions, però 
també han permès constatar la necessitat de portar a terme certes modificacions tendents 
a ampliar el nombre d’organitzacions adherides, tant de la Unió Europea com de fora 
d’aquesta, i a perfeccionar-ne el funcionament, reduint les càrregues administratives i 
permetent un millor accés a la informació sobre aquest sistema.

El nou sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals del Reglament (CE) 
núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, 
incorpora novetats importants en els temes següents: la possibilitat que una organització 
que compti amb diversos centres situats en un o en diversos estats membres o en tercers 
països pugui sol·licitar una única inscripció en el sistema EMAS; la possibilitat que els 
estats membres puguin inscriure en el registre EMAS organitzacions situades fora de la 
Unió Europea; o el nou règim jurídic d’actuació i supervisió dels verificadors 
mediambientals, que s’adapta al que preveu el Reglament (CE) núm. 765/2008 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits 
d’acreditació i vigilància de mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual 
es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93.

Tots aquests canvis normatius feien necessària l’aprovació d’una nova norma que 
derogués i substituís el Reial decret 85/1996, de 26 de gener, pel qual s’estableixen 
normes per a l’aplicació del Reglament (CEE) núm. 1836/93, del Consell, de 29 de juny, 
pel qual es permet que les empreses del sector industrial s’adhereixin amb caràcter 
voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals, i adaptar així la 
regulació estatal en la matèria a les novetats introduïdes a nivell comunitari, i dotar de 
més claredat i coherència la normativa sobre el sistema EMAS.

La regulació portada a terme mitjançant aquest Reial decret es limita als aspectes del 
Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre 
de 2009, que requereixen una concreció en la normativa estatal, sense transcriure les 
altres qüestions que s’hi regulen que són d’aplicació directa.

Aquest Reial decret es divideix en quatre capítols. El primer estableix les disposicions 
de caràcter general. Consta, a més del primer article en què es descriu l’objecte de la 
norma, de dues seccions diferents sobre organismes competents i sobre informació, 
integració i foment del sistema EMAS, respectivament. El capítol II regula la inscripció, 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 89  Dissabte 13 d'abril de 2013  Secc. I. Pàg. 2

suspensió i cancel·lació de la inscripció de les organitzacions en el registre EMAS; el 
capítol III estableix les normes aplicables per a l’exercici de l’activitat dels verificadors i 
per a la seva supervisió, i finalment el capítol IV es refereix al règim sancionador.

La secció 1a del capítol I atribueix a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta 
i Melilla la determinació dels organismes competents per portar a terme les inscripcions 
de les organitzacions que s’incorporen al sistema EMAS i per a la resta de les funcions 
que els atribueix el Reglament comunitari. A més, es designa com a organisme competent 
la Secretaria d’Estat de Medi Ambient del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient per a la inscripció d’organitzacions en els supòsits en què aquestes tinguin 
centres situats en tercers països que subscriguin per a aquest fi un acord bilateral o 
memoràndum d’entesa amb Espanya.

Així mateix, es preveu que les comunitats autònomes o les ciutats de Ceuta i Melilla 
que no hagin designat un organisme competent hagin d’efectuar aquesta designació en el 
termini de sis mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquesta norma. No obstant això, 
si una comunitat autònoma o les ciutats de Ceuta i Melilla no consideren justificat o viable 
disposar d’un organisme competent en l’àmbit propi de la seva actuació, es preveu la 
possibilitat que, mitjançant els corresponents convenis de col·laboració, s’efectuï la 
designació d’un organisme que actuï en el territori de diverses comunitats autònomes o a 
les ciutats de Ceuta i Melilla.

Amb aquesta regulació, i sense perjudici de les responsabilitats a què pugui donar lloc 
l’incompliment de les obligacions derivades de dret comunitari d’acord amb la disposició 
addicional primera de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, es pretén 
garantir que cap organització es vegi privada de la possibilitat de registrar-se en el sistema 
comunitari de gestió i auditoria mediambientals EMAS per falta d’organisme competent 
designat en el territori que correspongui, amb els consegüents perjudicis per a les 
mateixes organitzacions i per als consumidors.

En aquesta mateixa secció 1a del capítol I, s’inclou també la relació de les obligacions 
que corresponen als organismes competents, entre les quals destaquen, a més de la 
gestió del Registre EMAS i la tramitació dels procediments que corresponguin, la de 
participar en les avaluacions entre iguals que organitzi el Fòrum d’organismes competents, 
amb la finalitat d’avaluar la conformitat del sistema de registre de cada organisme 
competent amb el reglament i per desenvolupar un plantejament harmonitzat de l’aplicació 
de les normes relatives al registre. Finalment, es disposa que la participació dels 
organismes competents en aquest Fòrum s’ha de portar a terme a través de la Secretaria 
d’Estat de Medi Ambient.

La secció 2a d’aquest capítol I delimita les competències dels organismes competents 
i de les administracions per complir amb les obligacions d’informació, a les organitzacions 
i al públic en general, que estableix el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009. Igualment, s’inclou un manament 
general a les administracions públiques perquè integrin el sistema EMAS en les seves 
polítiques sectorials, en especial, en la contractació pública. El reglament comunitari 
atorga especial importància a les mesures de foment de la implantació de sistema EMAS 
l’aplicació del qual s’atribueix amb caràcter genèric als estats membres.

El capítol II regula els procediments d’inscripció, suspensió i cancel·lació de les 
organitzacions en el registre EMAS i comença establint les regles per determinar 
l’organisme competent davant del qual s’ha d’adreçar la sol·licitud d’inscripció. 
L’establiment d’aquestes regles, aspecte crucial de la norma, s’ha efectuat tenint en 
compte que el Reglament EMAS preveu, per primera vegada, la inscripció d’organitzacions 
situades en estats fora de la Unió Europea i que amb la finalitat de proporcionar informació 
addicional que aclareixi el que disposa sobre això el Reglament, la Comissió Europea ha 
adoptat la Decisió 2011/832/UE, de 7 de desembre de 2011, relativa a una guia sobre el 
registre corporatiu d’organitzacions de la UE, de tercers països i d’àmbit mundial, de 
conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, 
relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i 
auditoria mediambientals (EMAS).
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Aquestes regles preveuen tres supòsits diferents. El primer és el de les organitzacions 
amb centres situats a Espanya, que han d’adreçar la sol·licitud davant l’organisme 
competent de la comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta i Melilla on radiquin els 
centres esmentats –si tots radiquen en una mateixa comunitat o ciutat autònoma– o 
davant l’organisme competent de la comunitat autònoma en el territori de la qual estigui 
situat el domicili social de l’organització o el centre de gestió designat per l’organització a 
aquest efecte –quan l’organització tingui centres en diferents ciutats o comunitats 
autònomes i sol·liciti un únic registre per a tots aquests.

El segon supòsit es refereix a les organitzacions que tinguin un o diversos centres en 
el territori de la Unió Europea, que han d’adreçar la sol·licitud davant l’organisme 
competent de la comunitat autònoma, de les ciutats de Ceuta i Melilla o de l’Estat membre 
en què estigui situat el domicili social de l’organització o el centre de gestió designat per 
l’organització a aquest efecte.

En tercer lloc i finalment, es preveu el cas d’organitzacions amb centres en tercers 
països que tinguin establert per a aquest fi un acord bilateral o un memoràndum d’entesa 
amb Espanya, tinguin simultàniament centres en la Unió Europea o no. Aquesta regulació 
s’ha efectuat d’acord amb el que estableixen els apartats 4.3.1 i 5.3.1 de l’esmentada 
Decisió 2011/832/UE de la Comissió Europea que aprova la Guia del registre corporatiu 
d’organitzacions, en virtut dels quals un Estat membre que tingui més d’un organisme 
competent, com és el cas d’Espanya, ha de determinar l’organisme competent davant del 
qual es presenten les sol·licituds de registre d’organitzacions d’un tercer país. En aquest 
supòsit, s’ha de presentar la sol·licitud de registre davant la Secretaria d’Estat de Medi 
Ambient del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, o indistintament davant 
l’organisme competent de qualsevol altre Estat membre que proporcioni la inscripció en el 
registre d’organitzacions de fora de la Unió Europea.

Es tanca aquest capítol amb la notificació a l’organització sol·licitant del seu registre, 
l’accés al logotip EMAS i el trasllat d’aquesta informació al Registre integrat industrial, 
quan es tracti d’organitzacions inscrites en aquest Registre.

El capítol III es dedica als verificadors mediambientals seguint el que preveu el capítol 
V del Reglament comunitari EMAS. Aquests verificadors ja estan previstos en el Reial 
decret 1715/2010, de 17 de desembre, que ha designat l’Entitat Nacional d’Acreditació 
(ENAC) com a únic organisme nacional d’acreditació en aplicació del Reglament (CE) 
núm. 765/2008 d’acreditació. Amb aquesta finalitat, el capítol III d’aquest Reial decret 
disposa que els verificadors mediambientals han de ser acreditats per l’ENAC. També es 
reconeix una validesa equivalent a les acreditacions fetes al nostre país per a les 
acreditacions o autoritzacions emeses pels organismes d’acreditació o autorització 
designats en els estats membres de la Unió Europea. Així mateix, es delimita l’òrgan al 
qual correspon portar a terme la supervisió de les activitats de verificació i validació 
efectuades pels verificadors.

El capítol IV estableix el règim sancionador, i dóna compliment al que estableix l’article 
40 de Reglament comunitari, que obliga els estats membres a adoptar les mesures legals 
o administratives adequades en cas d’incompliment d’aquest i a aplicar mesures eficaces 
contra qualsevol ús del logotip EMAS que el contravingui. Aquest règim sancionador 
s’estableix per remissió al text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i 
usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre; a la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial i, si s’escau, a les 
lleis autonòmiques que complementin aquestes normes, i, finalment, per remissió a la Llei 
21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i a les normes de desplegament que siguin aplicables, 
respectant així els principis de legalitat i de tipicitat.

La part final de la norma està integrada per dues disposicions addicionals, la primera, 
relativa a les normes de procediment, i la segona, al grup de treball del Reglament EMAS. 
Així mateix, s’incorporen dues disposicions transitòries, sobre verificadors mediambientals 
acreditats de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 761/2001 i sobre trasllat 
d’expedients. Mitjançant la disposició derogatòria es deroga expressament el Reial decret 
85/1996, de 26 de gener, pel qual s’estableixen normes per a l’aplicació del Reglament 
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(CEE) núm. 1836/93, del Consell, de 29 de juny. I, finalment, les cinc disposicions finals 
recullen, respectivament, l’obligació de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i 
Melilla de designar un organisme competent; la modificació del Reglament de la 
infraestructura per a la qualitat i seguretat industrial, aprovat pel Reial decret 2200/1995, 
de 28 de desembre, per ajustar millor la definició de verificadors ambientals; el títol 
competencial en què es fonamenta la norma; l’autorització per al seu desplegament pel 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i pel Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme, en l’àmbit de les seves competències, i, finalment, l’entrada en vigor de la norma 
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Aquest Reial decret té caràcter de normativa estatal bàsica, d’acord amb el que 
preveu l’article 149.1.23a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència per 
establir la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient.

En la seva elaboració, s’han consultat les comunitats autònomes, el Consell Assessor 
de Medi Ambient i els sectors interessats; igualment, s’ha sotmès al procediment de 
participació pública d’acord amb el que estableix la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la 
qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la 
justícia en matèria de medi ambient.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i 
d’Indústria, Energia i Turisme, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 5 d’abril de 2013,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les normes per a l’aplicació del Reglament 
(CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, 
relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i 
auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 
761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió.

Secció 1a Organismes competents

Article 2. Designació dels organismes competents.

1. Correspon a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla la 
designació dels organismes competents a què es refereix el Reglament (CE) núm. 
1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009.

2. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla poden signar els 
convenis de col·laboració que considerin pertinents per al millor desenvolupament de les 
obligacions i funcions dels organismes competents, així com per acordar la designació 
d’un mateix organisme competent que actuï en el territori de diverses comunitats 
autònomes o a les ciutats de Ceuta i Melilla.

3. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han de notificar al 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la designació dels organismes 
competents i els canvis que es produeixin en aquesta designació, en la denominació o 
ubicació de l’organisme competent.

4. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat es designa com a organisme 
competent la Secretaria d’Estat de Medi Ambient del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient, per al registre d’organitzacions amb centres situats en un o diversos tercers 
països que tinguin establert per a aquest fi un acord bilateral o memoràndums d’entesa 
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amb Espanya, o d’organitzacions que, tenint centres situats en un o diversos estats 
membres, simultàniament tinguin centres situats en un o diversos tercers països que 
tinguin establert per a aquest fi un acord bilateral o un memoràndum d’entesa amb 
Espanya.

5. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de comunicar a la 
Comissió Europea tots els organismes competents designats.

Article 3. Obligacions dels organismes competents.

Els organismes competents han de:

a) Tramitar i controlar el procediment d’inscripció en el registre, així com les 
suspensions i les cancel·lacions.

b) Portar el registre EMAS d’organitzacions, que s’ha d’actualitzar cada mes, si hi ha 
canvis, i ser accessible a través d’Internet.

c) Participar en l’avaluació entre iguals a què fa referència l’article 17 del Reglament 
(CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009.

d) Remetre mensualment al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
informació sobre els canvis introduïts en el registre i, en particular, sobre la llista 
d’organitzacions registrades, als efectes de la seva comunicació a la Comissió Europea, 
de conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 4. Participació en el Fòrum d’organismes competents.

La participació dels organismes competents espanyols en el Fòrum d’organismes 
competents, que preveu l’article 16 del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, s’ha de portar a terme a través de la 
Secretaria d’Estat de Medi Ambient del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Secció 2a Informació, integració i foment del sistema EMAS

Article 5. Informació del sistema EMAS.

1. Els organismes competents, en l’àmbit de la seva actuació, han d’adoptar les 
mesures necessàries per facilitar informació:

a) al públic, sobre els objectius i components principals d’EMAS;
b) a les organitzacions, sobre el contingut de la normativa reguladora del sistema 

EMAS.

2. Als fins que estableix l’apartat anterior, les comunitats autònomes, les ciutats de 
Ceuta i Melilla i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient han de col·laborar 
amb les associacions professionals o empresarials, els sindicats, les associacions de 
consumidors, les associacions de defensa del medi ambient i altres parts interessades en 
el desenvolupament de campanyes de difusió del sistema EMAS.

Article 6. Integració del sistema EMAS en la normativa mediambiental.

Les administracions públiques, en els seus respectius àmbits de competència, han de 
disposar el que sigui necessari per a la integració del sistema EMAS en la legislació i les 
polítiques mediambientals i, en particular, en els procediments de contractació pública.

Article 7. Foment del sistema EMAS.

1. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han de fomentar la 
participació de les organitzacions en el sistema EMAS i, en particular, de les organitzacions 
petites, d’acord amb les normes europees aplicables.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 89  Dissabte 13 d'abril de 2013  Secc. I. Pàg. 6

Entre aquestes activitats de promoció, poden figurar:

a) l’intercanvi de coneixements i millors pràctiques sobre EMAS entre totes les parts 
interessades;

b) el desenvolupament d’eines eficaces per promoure EMAS i la seva posada en 
comú amb les organitzacions;

c) l’oferta d’assistència tècnica a les organitzacions, en particular, a les 
organitzacions petites, a l’hora de determinar i portar a terme les seves activitats de 
màrqueting relatives a EMAS;

d) l’estímul per a la creació d’associacions entre organitzacions per promoure 
EMAS;

e) l’accés a fons de suport adaptats a les organitzacions petites.

2. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla poden desenvolupar 
incentius regulatoris específics per a les organitzacions que estiguin registrades a EMAS i 
acreditin la seva continuïtat en el registre.

3. Les entitats locals, per la seva banda, poden proporcionar, amb la participació de 
les associacions empresarials, les cambres de comerç i altres agents socials interessats, 
assistència específica a les organitzacions o grups d’organitzacions en la implantació del 
sistema EMAS.

4. L’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient, ha de col·laborar amb les comunitats autònomes, les ciutats de Ceuta i 
Melilla i les entitats locals en el foment del sistema EMAS.

5. Les administracions públiques, en els seus respectius àmbits competencials, han 
de fomentar l’aplicació per les organitzacions d’un sistema de gestió mediambiental. En 
particular, han de fomentar l’adopció d’un enfocament gradual que condueixi al registre a 
EMAS.

CAPÍTOL II

Inscripció, suspensió i cancel·lació de la inscripció de les organitzacions en el 
registre EMAS

Article 8. Presentació a Espanya de la sol·licitud d’inscripció en el registre.

1. Les organitzacions han de presentar la seva sol·licitud d’inscripció en qualsevol 
dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Igualment, es 
pot presentar per mitjans electrònics, d’acord amb el que disposa la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

2. La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’organisme competent, d’acord amb les regles 
següents:

a) Les organitzacions amb un sol centre, i les organitzacions amb diversos centres 
en una comunitat autònoma o a les ciutats de Ceuta i Melilla que desitgin un únic registre 
corporatiu, de tots o alguns d’aquests centres, han d’adreçar la sol·licitud a l’organisme 
competent de la comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta i Melilla on radiquin 
aquests centres.

b) Les organitzacions amb diversos centres situats en diferents comunitats 
autònomes o a les ciutats de Ceuta i Melilla i que desitgin un registre corporatiu, de tots o 
alguns d’aquests centres, han d’adreçar la sol·licitud a l’organisme competent de la 
comunitat autònoma en el territori de la qual estigui situat el domicili social de l’organització 
o el centre de gestió designat per l’organització a aquest efecte.

c) Les organitzacions amb centres en un o diversos estats membres de la Unió 
Europea que desitgin un únic registre corporatiu, de tots o alguns d’aquests centres, han 
d’adreçar la sol·licitud a l’organisme competent de la comunitat autònoma, de les ciutats 
de Ceuta i Melilla o de l’Estat membre en què estigui situat el domicili social de 
l’organització o el centre de gestió designat per l’organització a aquest efecte.
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d) Han d’adreçar la sol·licitud a la Secretaria d’Estat de Medi Ambient del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, o indistintament a l’organisme competent 
designat per a aquest fi per qualsevol altre Estat membre que proporcioni la inscripció en 
el registre d’organitzacions de fora de la Unió Europea, de conformitat amb el que 
disposen els articles 3 i 11 del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 25 de novembre de 2009:

1r les organitzacions amb centres situats en un o diversos tercers països que tinguin 
establert un acord bilateral amb Espanya per a aquest fi,

2n les organitzacions que, tenint centres situats en un o diversos estats membres, 
tinguin simultàniament centres situats en un o diversos tercers països que tinguin establert 
un acord bilateral amb Espanya per a aquest fi.

3. La sol·licitud d’adhesió ha de contenir, almenys, la documentació següent:

a) Formulari d’adhesió degudament emplenat, amb les dades que preveu l’annex VI 
del Reglament 1221/2009, de 25 de novembre.

b) La declaració mediambiental validada per un verificador.
c) La declaració del verificador mediambiental sobre les activitats de verificació i 

validació degudament signada, amb la informació que conté l’annex VII del Reglament 
1221/2009, de 25 de novembre.

d) Els documents justificatius de l’abonament de les taxes aplicables, quan escaigui.

Article 9. Procediment de tramitació, suspensió i cancel·lació d’inscripcions.

1. En cas que la sol·licitud sigui defectuosa o incompleta, s’ha de requerir el 
sol·licitant perquè esmeni els defectes advertits o aporti la documentació complementària 
en el termini de 10 dies.

Transcorregut aquest termini sense que el sol·licitant esmeni els defectes esmentats 
o presenti la documentació complementària, s’ha d’acordar l’arxiu de l’expedient i 
notificar-ho al sol·licitant. En cas que el sol·licitant esmeni els defectes o presenti la 
documentació complementària en el temps previst, s’ha de continuar amb la tramitació.

Una vegada valorada la sol·licitud, la Secretaria d’Estat de Medi Ambient ha de 
notificar la seva decisió de forma motivada al sol·licitant, en el termini màxim de tres 
mesos des de la data de recepció de la sol·licitud a la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, 
i es posa fi a la via administrativa.

2. Transcorregut el termini màxim de tres mesos sense que s’hagi notificat resolució 
expressa, s’entén estimada la seva inscripció. De conformitat amb el que disposa l’article 
116 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre, la resolució es pot recórrer 
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que l’hagi dictada o ser impugnada 
directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. Els terminis per 
interposar el recurs potestatiu de reposició són els que estableix l’article 117 de 
l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre, i per al recurs contenciós administratiu, els 
que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

3. En cas que la inscripció, suspensió i cancel·lació correspongui a la Secretaria 
d’Estat de Medi Ambient, la tramitació l’ha de fer la Subdirecció General de Qualitat de 
l’Aire i Medi Ambient Industrial.

4. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han d’establir el 
procediment per a la tramitació, suspensió i cancel·lació de la inscripció en el registre de 
les organitzacions de conformitat amb els articles 12, 13, 14 i 15 del Reglament (CE) 
núm. 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009.
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Article 10. Notificació a l’organització de la inscripció en el registre.

1. Els organismes competents, una vegada inscrita l’organització, ho han de posar 
en coneixement dels sol·licitants o dels seus representants amb indicació del número de 
registre assignat, i han de facilitar l’accés al logotip EMAS.

2. Així mateix, quan les organitzacions estiguin inscrites en el Registre integrat 
industrial que preveu l’article 21 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de donar trasllat del número de registre 
EMAS i de la resta de dades necessàries al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, per a 
la seva inclusió en l’esmentat Registre integrat industrial.

CAPÍTOL III

Verificadors mediambientals

Article 11. Exercici de l’activitat dels verificadors mediambientals.

1. Els verificadors mediambientals han d’obtenir acreditació de l’Entitat Nacional 
d’Acreditació (ENAC), organisme nacional d’acreditació designat pel Reial decret 
1715/2010, de 17 de desembre.

2. Els verificadors mediambientals, degudament acreditats, poden exercir la seva 
activitat en qualsevol part del territori nacional, en qualsevol altre estat membre de la Unió 
Europea o en un tercer país, complint els requisits que preveuen per a això el capítol V 
del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de 
novembre de 2009, i aquest Reial decret, sense perjudici de l’obligació de la seva 
inscripció en el Registre integrat industrial creat a l’empara de la Llei d’indústria i desplegat 
pel Reial decret 559/2010, de 7 de maig.

3. Les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, han de 
reconèixer l’equivalència de les acreditacions o autoritzacions emeses en qualsevol Estat 
membre de la Unió Europea, sempre que l’organisme que les hagi atorgat s’hagi sotmès 
amb èxit al sistema d’avaluació entre iguals que preveuen el Reglament (CE) núm. 
765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, i el Reglament (CE) 
núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, així 
com de les verificacions i validacions fetes per les entitats acreditades o autoritzades, 
sempre que s’hagin seguit els mecanismes de supervisió que estableix l’article 12.

4. L’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) ha d’enviar mensualment al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a la seva remissió a la Comissió Europea 
una llista actualitzada dels verificadors acreditats, amb indicació de l’abast d’acreditació 
d’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

Article 12. Supervisió de l’activitat dels verificadors mediambientals.

1. La supervisió de les activitats de verificació i validació fetes en el territori nacional 
pels verificadors mediambientals acreditats a Espanya o per verificadors mediambientals 
acreditats o autoritzats en altres estats membres correspon a l’Entitat Nacional 
d’Acreditació (ENAC).

2. En el cas de verificadors acreditats per l’ENAC que hagin de dur a terme la 
verificació o validació en un altre Estat membre de la Unió Europea, la supervisió va a 
càrrec de l’organisme d’acreditació o d’autorització d’aquest Estat membre.

3. En cas que la verificació o validació s’hagi de fer en un tercer país no membre de 
la Unió Europea, la supervisió del verificador correspon a l’organisme d’acreditació o 
autorització que li va concedir l’acreditació o autorització per realitzar aquestes activitats.

4. Les comunicacions als organismes d’acreditació o autorització, prèvies a les 
verificacions i validacions que fan els verificadors mediambientals, així com la supervisió 
de les verificacions i validacions, que preveuen els articles 23, 24 i 27 del Reglament (CE) 
núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, s’han 
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de portar a terme de conformitat amb les previsions dels articles esmentats i de conformitat 
amb la designació de l’organisme responsable de la supervisió especificat en aquest 
article.

CAPÍTOL IV

Règim sancionador

Article 13. Règim sancionador.

1. Les infraccions derivades de l’incompliment del que estableixen el Reglament 
(CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, i 
aquest Reial decret, són sancionades d’acord amb el que preveuen el text refós de la Llei 
general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; la Llei 3/1991, de 10 de gener, de 
competència deslleial i, si s’escau, les lleis autonòmiques que les complementin.

2. Els incompliments dels verificadors mediambientals en les seves actuacions 
derivades del Reglament (CE) núm. 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 
25 de novembre de 2009, i d’aquest Reial decret, així com en la seva acreditació són 
sancionats de conformitat amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i les normes de 
desplegament que els siguin d’aplicació.

Disposició addicional primera. Normes de procediment.

L’actuació de les administracions públiques per aplicar el que disposen el Reglament 
(CE) núm. 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, i 
aquest Reial decret, en el que no s’hi estableix expressament, s’ha d’ajustar al que 
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició addicional segona. Grup de treball EMAS.

Amb l’objectiu de promoure una aplicació harmonitzada entre tots els organismes 
competents dels criteris que estableix el Reglament (CE) núm. 1221/2009, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, es crea el grup de treball EMAS. 
Aquest grup depèn de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, està presidit per un representant d’aquest Ministeri (designat 
per la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural), i hi poden 
participar un representant del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, i un representant 
per cada un dels organismes competents designats per les comunitats autònomes i per 
les ciutats de Ceuta i Melilla.

Les necessitats de mitjans personals i materials que comporti la creació i el 
funcionament d’aquest grup de treball s’han d’atendre amb els recursos existents a la 
Secretaria d’Estat de Medi Ambient, sense que puguin implicar cap increment de 
dotacions o retribucions. La participació en aquest grup de treball, així com la presència 
de convidats, no suposa indemnitzacions per raó del servei.

Disposició transitòria primera. Verificadors mediambientals acreditats de conformitat 
amb el Reglament (CE) núm. 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de 
març de 2001.

Els verificadors mediambientals acreditats de conformitat amb el Reglament (CE) 
núm. 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2001, poden seguir 
exercint la seva activitat, fins a la renovació corresponent de l’acreditació que s’ha 
d’efectuar de conformitat amb el que preveuen el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, el Reial decret 1715/2010, 
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de 17 de desembre, pel qual es designa l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) com a 
organisme nacional d’acreditació, i aquest Reial decret.

Disposició transitòria segona. Tramitació i trasllat d’expedients.

1. Els procediments inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret iniciats amb 
anterioritat a la seva entrada en vigor s’han de resoldre d’acord amb el que preveu la 
normativa vigent en el moment del seu inici.

2. Finalitzat el procediment a què fa referència l’apartat anterior, les comunitats 
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han de donar trasllat de tots els expedients 
conclosos a la comunitat autònoma corresponent per a la seva renovació, suspensió o 
cancel·lació si s’escau.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin, 
contravinguin o siguin incompatibles amb el que disposen aquest Reial decret i, en 
particular, el Reial decret 85/1996, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les normes per a 
l’aplicació del Reglament (CE) núm. 1836/1993 del Consell, de 29 de juny de 1993, pel 
qual es permet que les empreses del sector industrial s’adhereixin amb caràcter voluntari 
a un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental.

Disposició final primera. Designació d’organisme competent.

Las comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla que no hagin designat 
l’organisme competent a què es refereix el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, han d’efectuar aquesta designació en 
el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Modificació del Reglament de la infraestructura per a la qualitat 
i la seguretat industrial, aprovat pel Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre.

El Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial, aprovat pel 
Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, modificat pel Reial decret 338/2010, de 19 
de març, es modifica en els termes següents:

U. L’article 49 queda redactat de la manera següent:

«Els verificadors mediambientals són entitats públiques o privades o persones 
físiques que es constitueixen amb la finalitat d’exercir les funcions que s’estableixen 
per a ells en el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària 
d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals 
(EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les decisions 
2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. El règim jurídic d’aquests verificadors 
és el que preveu la norma comunitària esmentada així com la normativa interna 
complementària.»

Dos. Queden derogats els articles 51, 52 i 53.

Disposició final tercera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té el caràcter de legislació bàsica de protecció del medi ambient, 
sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir normes addicionals 
de protecció, de conformitat amb el que estableix l’article 149.1.23a de la Constitució. No 
obstant l’article 11.1, que determina el sistema d’acreditació de verificadors i connexos, es 
dicten, a més, a l’empara de l’article 149.1 13a, que atribueix a l’Estat la competència 
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exclusiva per establir les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica.

Disposició final quarta. Autorització de desplegament.

S’autoritza el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les 
disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 5 d’abril de 2013.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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