Model de fitxa de Compromisos per a l'Acció

Nº del compromís
per a l'acció

08
Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
SOCIETAT CONSCIENCIADA
SOCIETAT ACTIVA
SOCIETAT PARTICIPATIVA
X ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

Sistema de Gestió Ambiental del CEACV

2. Organització / entitat
responsable

CEACV (Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals.
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural)
Desenvolupament del SGA del CEACV d’acord amb els requisits
establerts per la Norma ISO 14001 i el Reglament EMAS

3. Resum de l'acció
4. Objectius de l’acció
5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció
7. Situació de partida
8. Objectius i línies d'acció
de l’EAR (indicar objectius i
línies d'acció del document
EAR amb els quals es
relaciona la iniciativa)
9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.)
10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior

Generar un sistema de control i millora que faça el CEACV
més sostenible ambientalment
Instal·lacions del CEACV
Bàsicament el personal del centre i en menor mesura el
conjunt d’usuaris del propi centre
Sistema implantat des de l’any 2002 i en funcionament,
auditat anualment.
D. ELEMENTS ESTRUCTURALS
D.2
D.2.2
D.2.2.2
L’aplicació
relacionades
- Estratègia
- Estratègia

dels elements del SGA del CEACV té mesures
amb:
Valenciana de Canvi Climàtic i l’Energia
d’Educació per al Desenvolupament de la CV

Iniciativa en funcionament des de l’any 2002

11. Descripció de l'acció

Sistema ja amb
funcionament

12. Fases del projecte i
període de realització

El SGA del CEACV es troba en funcinament des de l’any 2002,
en aquests anys l’experiència permet afirma que es troba
plenament implantat i es gestiona i coordina de forma
continuada i correcta.
El sistema és gestionat per un tècnic que organitza i
coordina el conjunt d’accions que es desenvolupen dintre
dels seus paràmetres.
Anualment
s’estableixen
objectius
de
millora
amb
responsables i pressupostos que són avaluats en finalitzar
el curs corresponent.
Donat el taranna del sistema que obliga a una avaluació i
millora continuades, aquest mateix sistema arreplega el
procesos de autocorrecció i avaluació dels resultats
obtinguts a partir dels objectius anual fixats.

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

EAR Educació ambiental en ruta
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