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• Origen: article 46 del Reglament EMAS 

• Objecte: servir de referència a les organitzacions per implantar:

• BEMP (millors pràctiques de gestió ambiental)

• Indicadors de comportament ambiental

• Benchmarking d’Excel·lència

• La Comissió EU elabora dos tipus de document per sector:

• Document de referència sectorial DRS (document resum 
aprovat mitjançant Decisió)

• Informe BEMP (document detallat amb casos d’estudi, 
indicadors, BBPP i Benchmarking)

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA SECTORIALS EMAS (DRS)



http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA SECTORIALS EMAS (DRS)

• La Comissió EU ha adoptat oficialment els DRS mitjançant la figura 
normativa de “Decisió” i pels següents sectors:

1. Comerç al per major

• DRS

• Informe de BEMP

2. Turisme

• DRS

• Informe de BEMP

3. Producció d’aliments i begudes

• DRS

• Informe de BEMP

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm


• S’han finalitzat els següents sectors pels informes de “millors pràctiques”  
BEMP, però encara no s’han publicat els DRS mitjançant Decisió:

Construcció

Administració pública

Agricultura

• En procés d’elaboració dels informes de BEMP:

Fabricació d’automòbils, fabricació d’equips elèctrics i electrònics, fabricació 
de productes metàl·lics, gestió de residus i telecomunicacions

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA SECTORIALS EMAS (DRS)

Informe de BEMP AAPP

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm


Les organitzacions registrades EMAS han de tenir en compte aquests DRS quan 
desenvolupin i implementin el seu SGA, és a dir:

1. Comparar els seus processos interns amb les BEMP recomanades  i el 
benchmark d’Excel·lència per tal d’identificar possibles accions de millora

2. Considerar els indicadors de comportament ambiental específics del 
sector, seleccionant els més adequats per informar a parts interessades 
(Declaració Ambiental)

3. Citar a la seva DA com s’han tingut en compte les BEMP, i, si procedeix, el 
benchmark d’Excel·lència

4. Considerar el contingut del DRS com a font d’informació per a la millora 
contínua de l’acompliment ambiental

Com aplicar correctament els DRS?

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA SECTORIALS EMAS (DRS)



√ En la determinació del context de l’organització (A.4.1.)

√ En la consideració de riscos i oportunitats relacionades amb els seus 
aspectes ambientals, i amb el context, així com la definició d’accions per 
abordar-les (A.6.1.1).

√ En la definició de requisits legals i altres requisits que l’organització, i 
avaluació del seu compliment (A.6.1.3 i A.9.1.2).

√ En l’establiment d’objectius ambientals (A.6.2)

√ En la planificació i control operacional (establiment i implementació de 
millores en criteris d’operació dels processos) (A.8.1)

√ En l’avaluació de l’acompliment ambiental (indicadors) (A.9.1.2)

√ En la declaració ambiental (Annex IV)

I, en definitiva .... 

en el procés de MILLORA CONTÍNUA 

en el que es troba immersa l’organització (A.10.3). 

En quins requisits del Reglament EMAS es poden 
tenir en compte els DRS?

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA SECTORIALS EMAS (DRS)



No obstant:

No és obligatori que les organitzacions implantin les BEMP, utilitzin 
els indicadors de referència i els benchmark d’excel·lència.

Per tant, els verificadors han de poder evidenciar com les 
organitzacions:

a) han tingut en compte els DRS a l’hora de desenvolupar i implantar 
el seu SGA

b) Així ho han mencionat a la seva Declaració Ambiental

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA SECTORIALS EMAS (DRS)



Gràcies per la vostra atenció !!


