CAMPING CALA LLEVADÓ
D. Josep Ramon Vila
Nº ES16/20237

DECLARACIÓ DEL VERIFICADOR MEDIAMBIENTAL SOBRE LES ACTIVITATS DE
VERIFICACIÓ I VALIDACIÓ
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U.,
en possessió del número de registre de verificadors mediambientals EMAS ES-V-0009 i 034-VEMAS-R.
acreditat o autoritzat per a l'àmbit I 55 (Codi NACE)

declara haver verificat que el centre (s) o tota l'organització, segons s'indica a la declaració
mediambiental de l'organització CAMPING CALA LLEVADÓ.
en possessió del número de registre ES-CAT-000071
compleix tots els requisits del Reglament (CE) nº 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), així com del Reglament (UE) 2017/1505
de la Comissió de 28 d'agost de 2017 pel qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reglament
(CE) nº 1221/2009 i del Reglament (UE) 2018/2026 de la Comissió de 19 de desembre de 2018 pel
qual es modifica l'annex IV del Reglament (CE) nº 1221/2009 (EMAS).
Mitjançant la signatura d'aquesta declaració, declaro que:
•

la verificació i validació s'han dut a terme respectant escrupolosament els requisits del
Reglament (CE) nº 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 mediambiental / la declaració mediambiental
actualitzada de l'organització reflecteixen una imatge fiable, convenient i correcta de totes
les activitats de l'organització, en l'àmbit esmentat en la declaració mediambiental.

El present document no equival al registre en EMAS. El registre en EMAS només pot ser atorgat
per un organisme competent en virtut del Reglament (CE) nº 1221/2009. El present document no
servirà per si sol per a la comunicació pública independent.

Validación completada el 13/06/2022
Digitally signed by Esther Martínez
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CAMPING CALA LLEVADÓ
D. Josep Ramon Vila
Nº ES16/20237

DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U.,
en posesión del número de registro de verificadores medioambientales EMAS ES-V-0009 y
034-V-EMAS-R.
acreditado o autorizado para el ámbito I 55 (Código NACE)
declara haber verificado que el centro(s) o toda la organización, según se indica en la declaración
medioambiental de la organización CAMPING CALA LLEVADÓ
en posesión del número de registro ES-CAT-000071
cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales(EMAS), así como del Reglamento
(UE) 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y
III del Reglamento (CE) nº 1221/2009 y del Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de
diciembre de 2018 por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 (EMAS).
Mediante la firma de esta declaración, declaro que:
•

la verificación y validación se han llevado a cabo respetando escrupulosamente los
requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009;

•

el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de incumplimiento
de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente;

•

los datos y la información de la declaración medioambiental/la declaración medioambiental
actualizada de la organización reflejan una imagen fiable, conveniente y correcta de todas
las actividades de la organización, en el ámbito mencionado en la declaración
medioambiental.

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo puede ser
otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 1221/2009. El presente
documento no servirá por sí solo para la comunicación pública independiente.

Validación completada el 13/06/2022
Digitally signed by Esther Martínez
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Aquesta és una traducció del certificat ES16/19377
El sistema de gestió de

CAMPING CALA LLEVADÓ
Ctra. GI-682 de Lloret a Tossa de Mar, Km. 18,9
17320 Tossa de Mar, Girona

ha estat avaluat i certificat pel que fa a l'acompliment dels requisits de

ISO 14001:2015
Per les activitats següents

Activitats de Càmping amb bar, restaurant, supermercat, piscina, depuradora,
animació per infants, recollida de residus, jardineria i manteniment.

Aquest certificat és vàlid des de 25 de juny de 2022 fins 25 de juny de 2025 i la seva validesa
està subjecta a el resultat satisfactori de les auditories de seguiment.
Edició 6. Organització certificada des de 15 de desembre de 2003
certificada amb SGS des de 27 de gener de 2016.

SGS International Certification Services Iberica, S.A.U.
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8115 - www.sgs.com

Aquest document s'emet per SGS sota les seves condicions generals de servei, a les que es pot accedir a
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilitat de SGS queda limitada en els termes
establerts en les esmentades condicions generals que resulten d'aplicació a la prestació dels seus serveis.
L'autenticitat d'aquest document pot ser comprovada en http://www.sgs.com/en/certified-clients-andproducts/certified-client-directory. Aquest document no podrà ser alterat ni modificat, ni en el seu contingut ni en
la seva aparença. En cas de modificació de la mateixa, SGS es reserva les accions legals que consideri
oportunes per a la defensa dels seus legítims interessos.
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