
 

 

CURS DE FORMACIÓ 

LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL 
LA NORMA ISO 14001:2015 I EL REGLAMENT EMAS 

(Disseny i implementació pràctica dels sistemes) 

 
Aquest curs està adreçat als professionals i als tècnics que a l’empresa es dediquen al disseny i a la implementació de 

sistemes de gestió ambiental. La norma ISO 14001 s’ha revisat, i al 2018 finalitza el període de transició per adaptar-

se a la nova versió. És una oportunitat per conèixer les novetats aportades i adoptar un enfocament més pràctic i 

orientat als resultats en la implantació dels sistemes de gestió ambiental. El curs pot ser una oportunitat per revisar i 

innovar la pròpia gestió ambiental – en empreses que ja tinguin implantat un sistema – o per iniciar el procés per a 

aquelles que encara no l’hagin posat en marxa. 

El curs adoptarà com a referència tant la nova versió de la norma ISO 14001 com el Reglament EMAS per tal que els 

participants en coneguin les diferències i els punts en comú i tinguin els elements per valorar el tipus de sistema de 

gestió ambiental que creuen convenient implantar en la seva organització. 

El curs està dissenyat per aportar una visió eminent pràctica dels sistemes de gestió ambiental i preveu exercicis 

pràctics en tots els mòduls amb l’objectiu de que els participants, un cop acabat el programa de formació, hagin 

treballat i coneguin exemples pràctics de cadascuna de les eines del sistema de gestió. 

La programació del curs permetrà, a més, deixar un temps d’assimilació entre sessió i sessió de formació per tal de 

que els participants puguin plantejar dubtes i treballar en la implantació del propi sistema. 

Dates i horari 

Data Horari 

Dimecres, 1 de març 2016 9.30 – 13.30h / 14.30 – 18.00 h 

Dilluns, 6 de març 2016 9.30 – 13.30h / 14.30 – 18.00 h 

Dimecres, 8 de març 2016 9.30 – 13.30h / 14.30 – 18.00 h 

 
 
Lloc: Instal·lacions del Club EMAS a Barcelona (Carrer Aragó, 208-210, Àtic 1ª, 08011 Barcelona) 
Inscripció: Abans del 17 de febrer mitjançant formulari que es troba en aquest ENLLAÇ 
Preu:  (Inclou el material, l’esmorzar i el dinar) 
 

 No socis del Club EMAS: 575€ + IVA (695,75€ IVA INCLÒS) 

 Socis del Club EMAS: 15% descompte, 488,75€ + IVA (591,39€ IVA INCLÒS) 

 

Modalitat de pagament: Una vegada confirmada la plaça, el dia 20 de febrer, abonar import del curs abans del 
dia 1 de març mitjançant transferència bancària al compte ES18-1491-0001-242107522126 

 
INDIQUEU AL PAGAMENT EL NOM D EL’ORGANITZACIÓ O LA PERSONA QUE ASSISTIRÀ A LA FORMACIÓ  
I ENVIEU EL JUSTIFICANT A L’ADREÇA info@clubemas.cat PER TAL QUE QUEDI CONFIRMADA LA PLAÇA 

http://www.clubemas.cat/forms/curs_implantacio_sga
mailto:info@clubemas.cat


Programa 

Mòdul Continguts 
1 Introducció als SGA 

Terminis i definicions 
Principis i esquema general del sistema de gestió ambiental (SGA) 
Definició del SGA i el seu abast 
Beneficis del SGA 
Avantatges previstos per la legislació vigent per a les organitzacions que disposen d’un SGA 
Procés d’obtenció de la certificació ISO 14001 / Registre EMAS 

2 Context de l’organització i l’anàlisi ambiental inicial 
Comprensió de l’organització i del seu context. 
Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades 
Exercicis pràctics 

3 Lideratge 
Lideratge i compromís 
Política ambiental 
Rols, responsabilitats i autoritats de l’organització 
Exercicis pràctics 

4 Planificació 
Accions dirigides a fer front als riscos associats a les amenaces i oportunitats 

 Aspectes ambientals significatius 
 Requisits legals i altres requisits 
 Riscos i  oportunitats 

Planificació per a la presa d’accions 
Objectius ambientals i planificació per a assolir-los 

 Objectius ambientals 
 Planificació d’activitats per a assolir els objectius 

Exercicis pràctics: 

5 Suport 
Recursos 
Competència 
Conscienciació i implicació 
Comunicació 

 Comunicació interna 
 Comunicació externa 
 La declaració ambiental 

Informació documentada 
 Creació i actualització 
 Control de la informació documentada 

Exercicis pràctics 

6 Operació 
Planificació i control operacional 
Preparació i resposta davant a les situacions d’emergència 
Exercicis pràctics 

7 Avaluació del rendiment ambiental. 
Seguiment, medició, anàlisi i avaluació 
Indicadors ambiental 
Els documents de referència sectorial 
Avaluació del compliment 
Auditoria interna 
Revisió per la direcció 
Exercicis pràctics 

8 Millora 
No conformitat i accions correctives 
Millora contínua 

9 
 

Avaluació 
Resolució de dubtes 
Examen final 
Feedback del examen final 

 

 


