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Declaració del verificador ambiental sobre les acti vitats de 
verificació i validació 

 
Annex VII del Reglament 1221/2009, de 25 de novembre, del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la 
participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) 

 
L’entitat de verificació TÜV Rheinland Ibérica, Inspection Certification & T esting, 
S.A., amb el número d’acreditació ES-V-0010 (ENAC) I 004-V-EMAS-R (Habilitació 
Catalunya) , acreditat per a l’àmbit 8411.- Actividades generales de la Administración 
Pública  (Grup NACE), declara haver verificat que tota l’organització, segons indica la 
declaració ambiental de l’organització AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  en 
possessió del número de registre ES-CAT-000234, (TRANSFERENCIA D’APPLUS) i 
pels centres: 
 

• Edifici Institucional: Plaça de la Porxada, 6, 08401, Granollers, Barcelona 
• Edifici OAC: Sant Josep, 7 08401, 08401, Granollers, Barcelona 
• Policia Local, Princesa, 55, 08401, Granollers, Barcelona 
• Impremta: Lluís Companys, 3, 08401, Granollers, Barcelona 
• Laboratori de Salut Pública: Joan Camps i Giró, 3, 08401, Granollers, Barcelona 
• Unitat Operativa de Serveis: Can Many, 8 Polígon Industrial Coll de la Manya, 08403, 

Granollers, Barcelona 
 
compleix tots els requisits del Reglament (CE) 1221/2009, relatiu a la participació 
voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental 
EMAS. 
 
Amb la signatura d’aquesta declaració, declaro que: 
 
- La verificació i validació s’han dut a terme respectant escrupolosament els requisits 

del Reglament (CE) 1221/2009; 
- El resultat de la verificació i validació confirma que no hi ha indicis d’incompliment 

dels requisits legals aplicables en matèria de medi ambient; 
- Les dades i la informació de la declaració ambiental de l’organització reflecteix una 

imatge fiable, convincent i correcta sobre totes les activitats de l’organització, en 
l’àmbit esmentat a la declaració ambiental. 

 
Aquest document no equival al registre EMAS. El registre en EMAS només pot ser 
atorgat per un organisme competent en virtut del Reglament (CE) 1221/2009. Aquest 
document no servirà per si mateix per a la comunicació pública independent. 
 
Fet a El Prat de Llobregat,  12 de  Febrer de 2016. 
 
Signatura i segell de l’entitat de verificació, 

                                                                   
 


























































































