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Millors pràctiques 
ambientals, indicadors  
i benchmark en el sector  
de la producció alimentària

Data i hora
20 de setembre de 2018
14.50 h 
          
Lloc
Sala d’actes del
Departament de Territori
i Sostenibilitat,  
Josep Tarradellas 2-4, 
Barcelona

Inscripcions
Entrada lliure amb  
confirmació prèvia a
http://www.clubemas.cat/forms/
jornada_bemps_prod_alimentaria 
Aforament limitat. 
Es respectarà l’ordre 
d’inscripció.

Més informació
Club EMAS  
T. 933188058  
info@clubemas.cat

Organitza

Amb el suport de

Moltes empreses del sector alimentari ja han millorat el seu rendiment 
ambiental i treballen per fer els seus processos més eficients i el seu 
negoci més circular. Tot i així, sempre hi ha noves formes d’incidir i 
d’aprendre de l’intercanvi d’experiències.

Per ajudar les organitzacions a treballar en aquesta línia, el Joint Re-
search Centre de la Comissió Europea (JRC) identifica, avalua i docu-
menta les millors pràctiques de gestió ambiental (BEMP) per a diferents 
sectors en estreta col·laboració amb les empreses del sector. Per fer-ho, 
el JRC segueix l’anomenat enfocament del frontrunner, és a dir, estudia 
aquelles tècniques, mesures o accions que implementen les organitza-
cions del sector més avançades en termes de rendiment ambiental en 
cadascuna de les àrees, com ara l’eficiència energètica, l’eficiència en 
l’ús dels recursos, la reducció de residus, les emissions, però també la 
gestió de la cadena de subministrament. Els resultats d’aquest treball 
són els anomenats “Documents de Referència Sectorial” (SRD) sobre 
la millor pràctica de gestió ambiental.

L’elaboració dels Documents de Referència Sectorial (SRD) deriva de 
la implementació del Reglament EMAS (Sistema d’Ecogestió i Audito-
ria Ambiental de la UE). Aquests documents sobre la millor pràctica de 
gestió ambiental no només estan orientats a les organitzacions registra-
des en l’EMAS, sinó que també estan destinades a organitzacions amb 
altres sistemes de gestió ambiental (ISO 14001) o organitzacions sense 
un sistema de gestió ambiental formalment implantat, que vulguin re-
duir el seu impacte ambiental.

Aquesta jornada té l’objectiu de presentar les BEMP per al sector de 
la producció alimentària, afavorir l’intercanvi d’experiències entre les 
empreses del sector i facilitar una primera autoavaluació sobre el nivell 
d’implantació de les BEMP en la mateixa organització.

http://www.clubemas.cat/forms/jornada_bemps_prod_alimentaria
http://www.clubemas.cat/forms/jornada_bemps_prod_alimentaria
http://www.clubemas.cat/forms/jornada_bemps_admon_publica
http://territori.gencat.cat


Programa

14.50 h  Registre dels participants
 
 15.00 h  Benvinguda i introducció de la jornada
  Sr. Pere Poblet Tous
  Sub-director general d’Intervenció i Qualificació Ambiental,  
  Departament de Territori i Sostenibilitat
  
 15.10 h Què són les BEMP? Per què en parlem? Com afecten les empreses 
  del sector alimentari? 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

 15.20 h Les principals BEMP per a les empreses del sector alimentari 
Sr. Paolo Canfora/Marco Dri
European Commission - Joint Research Centre
Circular Economy and Industrial Leadership Unit
Ús de llista de control amb les BEMP per fer una primera diagnosi de la 
situació de la mateixa empresa.

 16.30 h Pausa

16.45  h  Exposició d’experiències de les empreses del sector
Un conjunt d’organitzacions amb SGA ja adaptats presentaran la seva 
experiència:
• Sra. Ana Palencia, Directora Comunicació i Sostenibilitat de Unilever
• Sr. Jaume Gramona, President Gramona, SA
• Sr. Albert Ferrer, Responsable de Medi Ambient Formatges  
   Muntanyola - Fundació AMPANS
• Sr. José Luis García Vallejo, Cap de Gestió Ambiental Industrial de 
   Mahou San Miguel
Moderadora: Maria Passalacqua

17.35  h  El rol del verificador ambiental en l’aplicació de les BEMP
DNV LG – Sra. Ana del Rio

17.50  h  Precs i preguntes

18.00  h  Tancament de la jornada

Accés amb transport públic i bicicleta

Metro: 
L3, L5
Rodalies:
R1, R2, R3, R4, R7, R10

Xarxa autobusos:  
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus

Gestió de les vostres dades

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), 
us informem que les vostres dades personals incloses en el formulari d’inscripció a la jornada seran incloses en fitxers 
propietat del Club EMAS, la finalitat del qual és la difusió d’informació i la gestió dels cursos i jornades que ofereix 
l’associació. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei, podeu adreçar un escrit 
a l’adreça electrònica  info@clubemas.cat o a l’adreça postal de c. Aragó 208-210, àtic 1a, 08011 Barcelona. 

Parades de bicing


