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EINSA PRINT, SA
(EINSA AS PONTES)
P.E. PENAPURREIRA, S/N
15328 Pontes de García Rodríguez, As
(CORUÑA, A)
ASUNTO:

REXISTRO GALEGO DE CENTROS ADHERIDOS AO SISTEMA DE XESTIÓN E AUDITORÍA MEDIO
AMBIENTAL (EMAS). Ampliación prazo.

En resposta á súa solicitude de data 29.05.2020, de ampliación do prazo para a presentación da Declaración Ambiental
para a renovación no rexistro EMAS, segundo o Regulamento (CE) 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello,
relativo á participación voluntaria de organizacións no sistema comunitario de xestión e auditoría medio ambientais
(EMAS) modificado polos Regulamentos (UE) 2017/1505 e (UE) 2018/2026, debido á situación extraordinaria provocada
polo COVID-19.
Informarlles que, segundo circular emitida pola Dirección Xeral de Medioambiente da Comisión Europea, para facilitar a
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renovación no rexistro ante os prexuízos orixinados pola actual situación:
“ Tódalas verificacións e visitas in situ que se cancelaron debido as medidas de contención deben re-programarse nunha
data posterior. A nova data debe establecerse dentro dun prazo razoable despois de que as medidas de contención sexan
suspendidas ou modificadas de tal maneira que as actividades de verificación poidan levarse a cabo. A nova data debe
comunicarse debidamente ao Órgano Competente pertinente e ao Organismo de Acreditación ou Licencia.
Se se pospón unha verificación polo motivo anterior, a data de validez do EMAS no rexistro dunha organización esténdese.
A nova data de validez establecese 3 meses despois da nova data de validación".
Polo que informase que, se concede a ampliación de prazo solicitada, ata o 29 de agosto de 2020, para a renovación no
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rexistro galego de centros adheridos ao sistema de xestión e auditoría medio ambiental EMAS.

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica
Mónica Pérez Medina
Subdirectora xeral Avaliación Ambiental
(asinado electrónicamente)
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