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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
3906 Real decreto 239/2013, do 5 de abril, polo que se establecen as normas para 

a aplicación do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 25 de novembro de 2009, relativo á participación voluntaria de 
organizacións nun sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais 
(EMAS), e polo que se derrogan o Regulamento (CE) n.º 761/2001 e as 
decisións 2001/681/CE e 2006/193/CE da Comisión.

A aprobación do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 25 de novembro de 2009, relativo á participación voluntaria de organizacións 
nun sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS), supuxo a derrogación 
do Regulamento (CE) n.º 761/2001 do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de 
marzo de 2001, polo que se permite que as organizacións se adhiran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS), e introduciu 
importantes novidades na regulación deste sistema.

Os anos transcorridos desde a aprobación do primeiro regulamento comunitario na 
materia, o Regulamento (CEE) n.º 1836/93 do Consello, do 29 de xuño de 1993, polo que 
se permite que as empresas do sector industrial se adhiran con carácter voluntario a un 
sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais, permitiu comprobar a eficacia 
deste sistema na mellora do comportamento ambiental das organizacións, pero tamén 
permitiu constatar a necesidade de levar a cabo certas modificacións tendentes a ampliar 
o número de organizacións adheridas, tanto da Unión Europea como de fóra dela, e a 
perfeccionar o seu funcionamento, reducindo as cargas administrativas e permitindo un 
mellor acceso á información sobre este sistema.

O novo sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais do Regulamento (CE) 
n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009, 
incorpora importantes novidades nos seguintes temas: a posibilidade de que unha 
organización que conte con varios centros situados nun ou en varios Estados membros 
ou en países terceiros poida solicitar unha única inscrición no sistema EMAS; a 
posibilidade de que os Estados membros poidan inscribir no rexistro EMAS organizacións 
situadas fóra da Unión Europea; ou o novo réxime xurídico de actuación e supervisión 
dos verificadores ambientais, que se adapta ao previsto no Regulamento (CE) n.º 
765/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 9 de xullo, polo que se establecen os 
requisitos de acreditación e vixilancia de mercado relativos á comercialización dos 
produtos e polo que se derroga o Regulamento (CEE) n.º 339/93.

Todos estes cambios normativos facían necesaria a aprobación dunha nova norma 
que derrogase e substituíse o Real decreto 85/1996, do 26 de xaneiro, polo que se 
establecen normas para a aplicación do Regulamento (CEE) n.º 1836/93 do Consello, do 
29 de xuño, polo que se permite que as empresas do sector industrial se adhiran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais, adaptando 
así a regulación estatal na materia ás novidades introducidas no ámbito comunitario, e 
dotando de maior claridade e coherencia a normativa sobre o sistema EMAS.

A regulación levada a cabo mediante este real decreto limítase a aqueles aspectos do 
Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de 
novembro de 2009, que precisan dunha concreción na normativa estatal, sen transcribir 
aqueloutras cuestións reguladas nel que resultan de directa aplicación.

Este real decreto divídese en catro capítulos. O primeiro establece as disposicións de 
carácter xeral. Consta, ademais do primeiro artigo no que se describe o obxecto da 
norma, de dúas seccións diferentes sobre organismos competentes e sobre información, 
integración e fomento do sistema EMAS, respectivamente. O capítulo II regula a inscrición, 
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suspensión e cancelación da inscrición das organizacións no rexistro EMAS; o capítulo III 
establece as normas aplicables para o exercicio da actividade dos verificadores e para a 
súa supervisión, e por último, o capítulo IV refírese ao réxime sancionador.

A sección 1.ª do capítulo I atribúe ás comunidades autónomas e ás cidades de Ceuta 
e Melilla a determinación dos organismos competentes para levar a cabo as inscricións 
das organizacións que se incorporan ao sistema EMAS e para o resto das funcións que 
lles atribúe o Regulamento comunitario. Ademais, desígnase como organismo competente 
a Secretaría de Estado de Medio Ambiente do Ministerio de Agricultura, Alimentación e 
Medio Ambiente para a inscrición de organizacións nos supostos en que estas teñan 
centros situados en países terceiros que subscriban para este fin un acordo bilateral ou 
memorando de entendemento con España.

Así mesmo, prevese que as comunidades autónomas ou as cidades de Ceuta e 
Melilla que non designasen organismo competente deberán efectuar esta designación no 
prazo de seis meses desde a data de entrada en vigor desta norma. Non obstante, se 
unha comunidade autónoma ou as cidades de Ceuta e Melilla non consideran xustificado 
ou viable dispoñer dun organismo competente no ámbito propio da súa actuación, 
prevese a posibilidade de que, mediante os correspondentes convenios de colaboración, 
se efectúe a designación dun organismo que actúe no territorio de varias comunidades 
autónomas ou nas cidades de Ceuta e Melilla.

Con esta regulación, e sen prexuízo das responsabilidades a que puider dar lugar o 
incumprimento das obrigas derivadas de dereito comunitario, de acordo coa disposición 
adicional primeira da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, preténdese 
garantir que ningunha organización se vexa privada da posibilidade de rexistrarse no 
sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais EMAS por falta de organismo 
competente designado no territorio que corresponda, cos conseguintes prexuízos para as 
propias organizacións e para os consumidores.

Nesta mesma sección 1.ª do capítulo I inclúese tamén a relación das obrigas que 
corresponden aos organismos competentes, entre as cales destacan, ademais do 
mantemento do Rexistro EMAS e da tramitación dos procedementos que correspondan, a 
de participar nas avaliacións por pares que organice o Foro de Organismos Competentes, 
coa finalidade de avaliar a conformidade do sistema de rexistro de cada organismo 
competente co regulamento e para desenvolver unha formulación harmonizada da 
aplicación das normas relativas ao rexistro. Por último, disponse que a participación dos 
organismos competentes no citado Foro se levará a cabo a través da Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente.

A sección 2.ª deste capítulo I delimita as competencias dos organismos competentes 
e das administracións para cumprir coas obrigas de información ás organizacións e ao 
público en xeral, que establece o Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009. Igualmente, inclúese un mandato 
xeral ás administracións públicas para que integren o sistema EMAS nas súas políticas 
sectoriais, en especial, na contratación pública. O regulamento comunitario outorga 
especial importancia ás medidas de fomento da implantación de sistema EMAS, cuxa 
aplicación se atribúe con carácter xenérico aos Estados membros.

O capítulo II regula os procedementos de inscrición, suspensión e cancelación das 
organizacións no rexistro EMAS e comeza establecendo as regras para a determinación 
do organismo competente ante o que se debe dirixir a solicitude de inscrición. O 
establecemento destas regras, aspecto crucial da norma, efectuouse tendo en conta que 
o Regulamento EMAS recolle, por primeira vez, a inscrición de organizacións situadas en 
Estados fóra da Unión Europea e que, co fin de proporcionar información adicional que 
aclare o disposto a este respecto no Regulamento, a Comisión Europea adoptou a 
Decisión 2011/832/UE, do 7 de decembro, relativa a unha guía sobre o rexistro corporativo 
de organizacións da UE, de países terceiros e de ámbito mundial, de conformidade co 
Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á 
participación voluntaria de organizacións nun sistema comunitario de xestión e auditoría 
ambientais (EMAS).
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Estas regras recollen tres supostos diferentes. O primeiro é o das organizacións con 
centros situados en España, que deberán dirixir a solicitude ante o organismo competente 
da comunidade autónoma ou das cidades de Ceuta e Melilla onde radiquen os ditos 
centros –se todos radican nunha mesma comunidade ou cidade autónoma– ou ante o 
organismo competente da comunidade autónoma en cuxo territorio estea situado o 
domicilio social da organización ou o centro de xestión designado pola organización para 
tal efecto –cando a organización teña centros en distintas cidades ou comunidades 
autónomas e solicite un único rexistro para todos eles–.

O segundo suposto refírese ás organizacións que teñan un ou varios centros no 
territorio da Unión Europea, que dirixirán a solicitude ante o organismo competente da 
comunidade autónoma, das cidades de Ceuta e Melilla ou do Estado membro en que 
estea situado o domicilio social da organización ou o centro de xestión designado pola 
organización para tal efecto.

En terceiro lugar e por último, recóllese o caso de organizacións con centros en 
países terceiros que teñan establecido para este fin un acordo bilateral ou un memorando 
de entendemento con España, teñan ou non simultaneamente centros na Unión Europea. 
Esta regulación efectuouse conforme o establecido nos puntos 4.3.1 e 5.3.1 da 
mencionada Decisión 2011/832/UE da Comisión Europea, que aproba a Guía do rexistro 
corporativo de organizacións, en virtude dos cales un Estado membro que teña máis dun 
organismo competente, como é o caso de España, deberá determinar o organismo 
competente ante o que se presentan as solicitudes de rexistro de organizacións dun país 
terceiro. Neste suposto, deberase presentar a solicitude de rexistro ante a Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, 
ou indistintamente ante o organismo competente de calquera outro Estado membro que 
proporcione a inscrición no Rexistro de Organizacións de Fóra da Unión Europea.

Péchase este capítulo coa notificación á organización solicitante do seu rexistro, o 
acceso ao logotipo EMAS e o traslado desta información ao Rexistro Integrado Industrial, 
cando se trate de organizacións inscritas neste rexistro.

O capítulo III dedícase aos verificadores ambientais seguindo o previsto no capítulo V 
do Regulamento comunitario EMAS. Estes verificadores están xa previstos no Real 
decreto 1715/2010, do 17 de decembro, que designou a Entidade Nacional de Acreditación 
(ENAC) como único organismo nacional de acreditación en aplicación do Regulamento 
(CE) n.º 765/2008 de acreditación. Con esta finalidade, o capítulo III deste real decreto 
dispón que os verificadores ambientais serán acreditados pola ENAC. Tamén se recoñece 
unha validez equivalente ás acreditacións realizadas no noso país para as acreditacións 
ou autorizacións emitidas polos organismos de acreditación ou autorización designados 
nos Estados membros da Unión Europea. Así mesmo, delimítase o órgano ao cal 
corresponde levar a cabo a supervisión das actividades de verificación e validación 
efectuadas polos verificadores.

O capítulo IV establece o réxime sancionador, dando cumprimento ao establecido no 
artigo 40 de Regulamento comunitario, que obriga os Estados membros a adoptaren as 
medidas legais ou administrativas adecuadas en caso de incumprimento deste e a aplicar 
medidas eficaces contra todo uso do logotipo EMAS que o contraveña. Este réxime 
sancionador establécese por remisión ao texto refundido da Lei xeral de defensa dos 
consumidores e usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 1/2007, do 16 de novembro; á Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de competencia 
desleal e, se é o caso, ás leis autonómicas que complementen estas normas, e, por 
último, por remisión á Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria, e ás normas de 
desenvolvemento que sexan de aplicación, respectando así os principios de legalidade e 
de tipicidade.

A parte derradeira da norma está integrada por dúas disposicións adicionais, a 
primeira, relativa ás normas de procedemento, e a segunda, ao grupo de traballo do 
Regulamento EMAS. Así mesmo, incorpóranse dúas disposicións transitorias sobre 
verificadores ambientais acreditados de conformidade co Regulamento (CE) n.º 761/2001 
e sobre traslado de expedientes. Mediante a disposición derrogatoria derrógase 
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expresamente o Real decreto 85/1996, do 26 de xaneiro, polo que se establecen normas 
para a aplicación do Regulamento (CEE) n.º 1836/93 do Consello, do 29 de xuño. E, por 
último, as cinco disposicións derradeiras recollen, respectivamente, a obriga das 
comunidades autónomas e das cidades de Ceuta e Melilla de designar organismo 
competente; a modificación do Regulamento da infraestrutura para a calidade e 
seguridade industrial, aprobado polo Real decreto 2200/1995, do 28 de decembro, 
axustando mellor a definición de verificadores ambientais; o título competencial en que se 
fundamenta a norma; a autorización para o seu desenvolvemento polo Ministerio de 
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e polo Ministerio de Industria, Enerxía e 
Turismo, no ámbito das súas competencias, e, finalmente, a entrada en vigor da norma o 
día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Este real decreto ten carácter de normativa estatal básica, de acordo co previsto no 
artigo 149.1.23.ª da Constitución, que atribúe ao Estado a competencia para establecer a 
lexislación básica sobre protección do ambiente.

Na súa elaboración foron consultadas as comunidades autónomas, o Consello Asesor 
de Medio Ambiente e os sectores interesados; igualmente, someteuse ao procedemento 
de participación pública de acordo co establecido na Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que 
se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á 
xustiza en materia de ambiente.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente e de Industria, Enerxía e Turismo, coa aprobación previa do ministro de 
Facenda e Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de 
deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 5 de abril de 2013,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto establecer as normas para a aplicación do 
Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de 
novembro de 2009, relativo á participación voluntaria de organizacións nun sistema 
comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS), e polo que se derrogan o 
Regulamento (CE) n.º 761/2001 e as decisións 2001/681/CE e 2006/193/CE da Comisión.

Sección 1.ª Organismos competentes

Artigo 2. Designación dos organismos competentes.

1. Corresponde ás comunidades autónomas e ás cidades de Ceuta e Melilla a 
designación dos organismos competentes a que se refire o Regulamento (CE) n.º 
1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009.

2. As comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla poderán asinar os 
convenios de colaboración que consideren pertinentes para o mellor desempeño das 
obrigas e funcións dos organismos competentes, así como para acordar a designación 
dun mesmo organismo competente que actúe no territorio de varias comunidades 
autónomas ou nas cidades de Ceuta e Melilla.

3. As comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla notificaranlle ao 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a designación dos organismos 
competentes e os cambios que se produzan nesta designación, na denominación ou 
localización do organismo competente.

4. No ámbito da Administración xeral do Estado desígnase como organismo 
competente a Secretaría de Estado de Medio Ambiente do Ministerio de Agricultura, 
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Alimentación e Medio Ambiente, para o rexistro de organizacións con centros situados 
nun ou varios países terceiros que teñan para este fin establecido un acordo bilateral ou 
memorandos de entendemento con España, ou de organizacións que, tendo centros 
situados nun ou varios Estados membros, teñan simultaneamente centros situados nun 
ou varios países terceiros que teñan para este fin establecido un acordo bilateral ou un 
memorando de entendemento con España.

5. O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente comunicaralle á 
Comisión Europea todos os organismos competentes designados.

Artigo 3. Obrigas dos organismos competentes.

Os organismos competentes deberán:

a) Tramitar e controlar o procedemento de inscrición no rexistro, así como as 
suspensións e as cancelacións.

b) Levar o rexistro EMAS de organizacións, que deberá actualizarse cada mes, se 
existen cambios, e ser accesible a través da internet.

c) Participar na avaliación por pares a que fai referencia o artigo 17 do Regulamento 
(CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009.

d) Remitirlle mensualmente ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente información sobre os cambios introducidos no rexistro e, en particular, sobre a 
listaxe de organizacións rexistradas, para os efectos da súa comunicación á Comisión 
Europea, de conformidade co establecido no artigo 10 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 
común.

Artigo 4. Participación no Foro de Organismos Competentes.

A participación dos organismos competentes españois no Foro de Organismos 
Competentes, previsto no artigo 16 do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009, levarase a cabo a través da 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente do Ministerio de Agricultura, Alimentación e 
Medio Ambiente.

Sección 2.ª Información, integración e fomento do sistema EMAS

Artigo 5. Información do sistema EMAS.

1. Os organismos competentes, no ámbito da súa actuación, adoptarán as medidas 
necesarias para facilitar información:

a) Ao público, sobre os obxectivos e compoñentes principais do EMAS;
b) Ás organizacións, sobre o contido da normativa reguladora do sistema EMAS.

2. Para os fins establecidos no punto anterior, as comunidades autónomas, as 
cidades de Ceuta e Melilla e o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente 
colaborarán coas asociacións profesionais ou empresariais, os sindicatos, as asociacións 
de consumidores, as asociacións de defensa do ambiente e demais partes interesadas 
no desenvolvemento de campañas de difusión do sistema EMAS.

Artigo 6. Integración do sistema EMAS na normativa ambiental.

As administracións públicas, nos seus respectivos ámbitos de competencia, 
dispoñerán o necesario para a integración do sistema EMAS na lexislación e nas políticas 
ambientais e, en particular, nos procedementos de contratación pública.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 89  Sábado 13 de abril de 2013  Sec. I. Páx. 6

Artigo 7. Fomento do sistema EMAS.

1. As comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla fomentarán a 
participación das organizacións no sistema EMAS e, en particular, das organizacións 
pequenas, de acordo coas normas europeas aplicables.

Entre tales actividades de promoción poderán figurar:

a) O intercambio de coñecementos e mellores prácticas sobre EMAS entre todas as 
partes interesadas;

b) O desenvolvemento de ferramentas eficaces para promover EMAS e a súa posta 
en común coas organizacións;

c) A oferta de asistencia técnica ás organizacións, en particular, ás organizacións 
pequenas, á hora de determinar e levar a cabo as súas actividades de márketing relativas 
a EMAS;

d) O estímulo para a creación de asociacións entre organizacións para promover 
EMAS;

e) O acceso a fondos de apoio adaptados ás organizacións pequenas.

2. As comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla poderán desenvolver 
incentivos regulatorios específicos para as organizacións que estean rexistradas no 
EMAS e acrediten a súa continuidade no rexistro.

3. As entidades locais, pola súa parte, poderán proporcionar, coa participación das 
asociacións empresariais, as cámaras de comercio e demais axentes sociais interesados, 
asistencia especifica ás organizacións ou grupos de organizacións na implantación do 
sistema EMAS.

4. A Administración xeral do Estado, a través do Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente, colaborará coas comunidades autónomas, as cidades de 
Ceuta e Melilla e as entidades locais no fomento do sistema EMAS.

5. As administracións públicas, nos seus respectivos ámbitos competenciais, 
fomentarán que as organizacións apliquen un sistema de xestión ambiental. En particular, 
fomentarán a adopción dun enfoque gradual que conduza ao rexistro en EMAS.

CAPÍTULO II

Inscrición, suspensión e cancelación da inscrición das organizacións no rexistro 
EMAS

Artigo 8. Presentación en España da solicitude de inscrición no rexistro.

1. As organizacións presentarán a súa solicitude de inscrición en calquera dos 
lugares establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro. Igualmente, 
poderá presentarse por medios electrónicos, de acordo co disposto na Lei 11/2007, do 22 
de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

2. A solicitude dirixirase ao organismo competente, de acordo coas seguintes regras:

a) As organizacións cun só centro e as organizacións con varios centros nunha 
comunidade autónoma ou nas cidades de Ceuta e Melilla que desexen un único rexistro 
corporativo, de todos ou algúns deses centros, dirixirán a solicitude ao organismo 
competente da comunidade autónoma ou das cidades de Ceuta e Melilla onde radiquen 
os ditos centros.

b) As organizacións con varios centros situados en diferentes comunidades 
autónomas ou nas cidades de Ceuta e Melilla e que desexen un rexistro corporativo, de 
todos ou algúns deses centros, dirixirán a solicitude ao organismo competente da 
comunidade autónoma en cuxo territorio estea situado o domicilio social da organización 
ou o centro de xestión designado pola organización para tal efecto.

c) As organizacións con centros nun ou varios Estados membros da Unión Europea 
que desexen un único rexistro corporativo, de todos ou algúns deses centros, dirixirán a 
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solicitude ao organismo competente da comunidade autónoma, das cidades de Ceuta e 
Melilla ou do Estado membro en que estea situado o domicilio social da organización ou o 
centro de xestión designado pola organización para tal efecto.

d) Dirixirán a solicitude á Secretaría de Estado de Medio Ambiente do Ministerio de 
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, ou indistintamente ao organismo competente 
designado para este fin por calquera outro Estado membro que proporcione a inscrición 
no Rexistro de Organizacións de Fóra da Unión Europea, de conformidade co disposto 
nos artigos 3 e 11 do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 25 de novembro de 2009:

1.º As organizacións con centros situados nun ou en varios países terceiros que 
teñan para este fin establecido un acordo bilateral con España,

2.º As organizacións que, tendo centros situados nun ou en varios Estados 
membros, teñan simultaneamente centros situados nun ou en varios países terceiros que 
teñan para este fin establecido un acordo bilateral con España.

3. A solicitude de adhesión deberá conter, polo menos, a seguinte documentación:

a) Formulario de adhesión debidamente cuberto, cos datos previstos no anexo VI do 
Regulamento 1221/2009, do 25 de novembro.

b) A declaración ambiental validada por un verificador.
c) A declaración do verificador ambiental sobre as actividades de verificación e 

validación debidamente asinada, coa información contida no anexo VII do Regulamento 
1221/2009, do 25 de novembro.

d) Os documentos xustificativos do pagamento das taxas aplicables, cando proceda.

Artigo 9. Procedemento de tramitación, suspensión e cancelación de inscricións.

1. En caso de que a solicitude for defectuosa ou incompleta, requirirase o solicitante 
para que emende os defectos advertidos ou achegue a documentación complementaria 
no prazo de 10 días.

Transcorrido o dito prazo sen que o solicitante emende os ditos defectos ou presente 
a documentación complementaria, acordarase o arquivamento do expediente e 
notificaráselle ao solicitante. No caso de que o solicitante emende os defectos ou presente 
a documentación complementaria no tempo previsto, procederase a continuar coa 
tramitación.

Unha vez valorada a solicitude, a Secretaría de Estado de Medio Ambiente notificará 
a súa decisión de forma motivada ao solicitante, no prazo máximo de tres meses desde a 
data de recepción da solicitude na Secretaría de Estado de Medio Ambiente, poñendo fin 
á vía administrativa.

2. Transcorrido o prazo máximo de tres meses sen se ter notificado resolución 
expresa, entenderase estimada a súa inscrición. Conforme o disposto no artigo 116 da 
citada Lei 30/1992, do 26 de novembro, contra a resolución poderase recorrer 
potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que a ditase ou poderá ser 
impugnada directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa. Os prazos 
para a interposición do recurso potestativo de reposición serán os establecidos no artigo 
117 da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro, e para o recurso contencioso-
administrativo, os establecidos no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición 
contencioso-administrativa.

3. No caso de que a inscrición, suspensión e cancelación corresponda á Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente, a tramitación será realizada pola Subdirección Xeral de 
Calidade do Aire e Medio Ambiente Industrial.

4. As comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla establecerán o 
procedemento para a tramitación, suspensión e cancelación da inscrición no rexistro das 
organizacións de conformidade cos artigos 12, 13, 14 e 15 do Regulamento (CE) n.º 
1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009.
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Artigo 10. Notificación á organización da inscrición no rexistro.

1. Os organismos competentes, unha vez inscrita a organización, poñerano en 
coñecemento dos solicitantes ou dos seus representantes con indicación do número de 
rexistro asignado, e facilitarán o acceso ao logotipo EMAS.

2. Así mesmo, cando as organizacións estean inscritas no Rexistro Integrado 
Industrial previsto no artigo 21 da Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria, o Ministerio de 
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente dará traslado do número de rexistro EMAS e 
dos demais datos necesarios ao Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, para a súa 
inclusión no mencionado Rexistro Integrado Industrial.

CAPÍTULO III

Verificadores ambientais

Artigo 11. Exercicio da actividade dos verificadores ambientais.

1. Os verificadores ambientais deberán obter acreditación da Entidade Nacional de 
Acreditación (ENAC), organismo nacional de acreditación designado polo Real decreto 
1715/2010, do 17 de decembro.

2. Os verificadores ambientais, debidamente acreditados, poderán exercer a súa 
actividade en calquera parte do territorio nacional, en calquera outro Estado membro da 
Unión Europea ou nun país terceiro, cumprindo os requisitos previstos para iso no capítulo 
V do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de 
novembro de 2009, e neste real decreto, sen prexuízo da obriga da súa inscrición no 
Rexistro Integrado Industrial creado ao abeiro da Lei de Industria e desenvolvido polo 
Real decreto 559/2010, do 7 de maio.

3. As administracións públicas, no exercicio das súas competencias, recoñecerán a 
equivalencia das acreditacións ou autorizacións emitidas en calquera Estado membro da 
Unión Europea, sempre que o organismo que as outorgase se sometese con éxito ao 
sistema de avaliación por pares previsto no Regulamento (CE) n.º 765/2008 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 9 de xullo de 2008, e no Regulamento (CE) n.º 
1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009, así como 
das verificacións e validacións realizadas polas entidades acreditadas ou autorizadas, 
sempre e cando se seguisen os mecanismos de supervisión establecidos no artigo 12.

4. A Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) deberá enviar mensualmente ao 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, para a súa remisión á Comisión 
Europea, unha listaxe actualizada dos verificadores acreditados, con indicación do 
alcance de acreditación de acordo coa Clasificación nacional de actividades económicas 
(CNAE 2009).

Artigo 12. Supervisión da actividade dos verificadores ambientais.

1. A supervisión das actividades de verificación e validación realizadas no territorio 
nacional polos verificadores ambientais acreditados en España ou por verificadores 
ambientais acreditados ou autorizados noutros Estados membros corresponderá á 
Entidade Nacional de Acreditación (ENAC).

2. No caso de verificadores acreditados pola ENAC que vaian realizar a verificación 
ou validación noutro Estado Membro da Unión Europea, a supervisión correrá a cargo do 
organismo de acreditación ou de autorización dese Estado membro.

3. No caso de que a verificación ou validación se vaia realizar nun país terceiro non 
membro da Unión Europea, a supervisión do verificador corresponderá ao organismo de 
acreditación ou autorización que lle concedeu a acreditación ou autorización para realizar 
estas actividades.

4. As comunicacións aos organismos de acreditación ou autorización, previas ás 
verificacións e validacións que realizan os verificadores ambientais, así como a 
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supervisión das verificacións e validacións, previstas nos artigos 23, 24 e 27 do 
Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de 
novembro de 2009, levarase a cabo conforme as previsións dos citados artigos e 
conforme a designación do organismo responsable da supervisión especificado neste 
artigo.

CAPÍTULO IV

Réxime sancionador

Artigo 13. Réxime sancionador.

1. As infraccións derivadas do incumprimento do establecido no Regulamento (CE) 
n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009, e 
neste real decreto, serán sancionadas conforme o previsto no texto refundido da Lei xeral 
de defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro; na Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de 
competencia desleal e, se é o caso, nas leis autonómicas que as complementen.

2. Os incumprimentos dos verificadores ambientais nas súas actuacións derivadas 
do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de 
novembro de 2009, e deste real decreto, así como na súa acreditación, serán sancionados 
de conformidade coa Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria, e as normas de 
desenvolvemento que lles sexan de aplicación.

Disposición adicional primeira. Normas de procedemento.

A actuación das administracións públicas para a aplicación do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de 
novembro de 2009, e neste real decreto, no non expresamente establecido nestes, 
axustarase ao disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Disposición adicional segunda. Grupo de traballo EMAS.

Co obxectivo de promover unha aplicación harmonizada entre todos os organismos 
competentes dos criterios establecidos no Regulamento (CE) n.º 1221/2009, do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009, créase o grupo de 
traballo EMAS. Este grupo dependerá da Secretaría de Estado de Medio Ambiente do 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, estará presidido por un 
representante dese ministerio (designado pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental e Medio Natural) e nel poderán participar un representante do Ministerio de 
Industria, Enerxía e Turismo, e un representante por cada un dos organismos competentes 
designados polas comunidades autónomas e polas cidades de Ceuta e Melilla.

As necesidades de medios persoais e materiais que comporte a creación e 
funcionamento deste grupo de traballo atenderase cos recursos existentes na Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente, sen que poidan implicar incremento de dotacións ou 
retribucións. A participación neste grupo de traballo, así como a presenza de convidados, 
non supoñerá indemnizacións por razón do servizo.

Disposición transitoria primeira. Verificadores ambientais acreditados de conformidade 
co Regulamento (CE) n.º 761/2001 do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de 
marzo de 2001.

Os verificadores ambientais acreditados de conformidade co Regulamento (CE) n.º 
761/2001 do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de marzo de 2001, poderán seguir 
exercendo a súa actividade ata a correspondente renovación da acreditación, que se 
efectuará de conformidade co previsto no Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento 
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Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009, no Real decreto 1715/2010, do 17 
de decembro, polo que se designa a Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) como 
organismo nacional de acreditación, e neste real decreto.

Disposición transitoria segunda. Tramitación e traslado de expedientes.

1. Os procedementos incluídos no ámbito de aplicación deste real decreto iniciados 
con anterioridade á súa entrada en vigor resolveranse de acordo co previsto na normativa 
vixente no momento do seu inicio.

2. Finalizado o procedemento a que fai referencia o punto anterior, as comunidades 
autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla darán traslado de todos os expedientes 
concluídos á comunidade autónoma correspondente para a súa renovación, suspensión 
ou cancelación, se é o caso.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas todas as disposicións de igual ou inferior rango en canto se 
opoñan, contraveñan ou resulten incompatibles co disposto neste real decreto e, en 
particular, no Real decreto 85/1996, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as normas 
para a aplicación do Regulamento (CE) n.º 1836/1993 do Consello, do 29 de xuño de 
1993, polo que se permite que as empresas do sector industrial se adhiran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de xestión e auditoría ambiental.

Disposición derradeira primeira. Designación de organismo competente.

As comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla que non designasen 
organismo competente a que se refire o Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009, deberán efectuar esta designación 
no prazo máximo de seis meses desde a entrada en vigor deste real decreto.

Disposición derradeira segunda. Modificación do Regulamento da infraestrutura para a 
calidade e a seguridade industrial, aprobado polo Real decreto 2200/1995, do 28 de 
decembro.

O Regulamento da infraestrutura para a calidade e a seguridade industrial, aprobado 
polo Real decreto 2200/1995, do 28 de decembro, modificado polo Real decreto 338/2010, 
do 19 de marzo, modifícase nos seguintes termos:

Un. O artigo 49 queda redactado da seguinte maneira:

«Os verificadores ambientais son entidades públicas ou privadas ou persoas 
físicas que se constitúen coa finalidade de realizar as funcións que se establecen 
para eles no Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 25 de novembro de 2009, relativo á participación voluntaria de 
organizacións nun sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS), 
e polo que se derrogan o Regulamento (CE) n.º 761/2001 e as decisións 2001/681/
CE e 2006/193/CE da Comisión. O réxime xurídico destes verificadores será o 
previsto na citada norma comunitaria, así como na normativa interna 
complementaria.»

Dous. Quedan derrogados os artigos 51, 52 e 53.

Disposición derradeira terceira. Título competencial.

Este real decreto ten o carácter de lexislación básica de protección do ambiente, sen 
prexuízo das facultades das comunidades autónomas de estableceren normas adicionais 
de protección, de conformidade co establecido no artigo 149.1.23.ª da Constitución. Non 
obstante o artigo 11.1, que determina o sistema de acreditación de verificadores e 
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conexos, dítanse, ademais, ao abeiro do artigo 149.1 13.ª, que atribúe ao Estado a 
competencia exclusiva para establecer as bases e coordinación da planificación xeral da 
actividade económica.

Disposición derradeira cuarta. Autorización de desenvolvemento.

Autorízase o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e o Ministerio 
de Industria, Enerxía e Turismo para ditar, no ámbito das súas competencias, as 
disposicións necesarias para a aplicación e desenvolvemento deste real decreto.

Disposición derradeira quinta. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 5 de abril de 2013.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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