
 

 

XARXA D’AUDITORS  
INTERNS D’EMAS 

 
 
QUÈ ÉS LA XARXA D’AUDITORS INTERNS D’EMAS? 
 

És un espai de treball, de formació i d’intercanvi d’experiències sobre el procés 
d’auditoria interna adreçat als socis del Club EMAS que es basa en una proposta 
formativa molt dinàmica. 

 
OBJECTIUS 

 
Amb aquesta iniciativa el Club EMAS vol donar suport a les empreses per tal de 
facilitar les tasques relacionades amb les auditories internes, els objectius són: 

 Oferir suport didàctic i formació al personal de les empreses que requereixin 
formació sobre auditories. 

 Promoure el creixement intern dels recursos humans de l’empresa i la 
capitalització de coneixement. 

 Afavorir l’autonomia de l’empresa en la realització de les auditories internes. 

 Estimular l’intercanvi d’experiències entre les empreses. 
 Oferir opcions per tal que les organitzacions puguin contenir i tenir un estalvi en 

les despeses relacionades amb l’execució d’auditories internes. 
 Mantenir les organitzacions actualitzades en relació a l’EMAS i a l’aplicació de 

les metodologies d’auditoria. 
 
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ EN LA XARXA 

 
La xarxa permet la participació del personal de les organitzacions de manera flexible i 

modular. Una o vàries persones de les organitzacions poden participar o adherir-se a 
una o més de les eines disponibles segons el propi interès, les seves competències, el 
seu nivell d’implicació en les auditories internes i la seva disponibilitat de temps. 

 
La xarxa ofereix els següents serveis i espais de treball: 

 
1. Curs de formació d’auditories internes d’EMAS. 
2. Intercanvi d’experiències. 

3. Agermanament per auditories internes amb altres socis. Només socis Club 
EMAS. 

4. Banc d’eines per auditories internes. Només socis Club EMAS. 
 
1. CURS DE FORMACIÓ D’AUDITORIES D’EMAS 

 
Aquest curs està orientat a reforçar els coneixements sobre l’EMAS i, en particular, 

sobre l’auditoria interna. El curs està estructurat en diferents mòduls i els interessats 
poden participar als mòduls que desitgin segons les seves necessitats. 



Programa 
 

MÒDUL Continguts 
1 El Reglament EMAS: Un repàs. 

(Sessió de 4 hores) 
L’objectiu d’aquest mòdul és realitzar un repàs de tot el Reglament 

exceptuant les parts relacionades amb el procés d’auditoria interna. 
Aquest mòdul serveix per reforçar la base de coneixement d’EMAS i 
resoldre dubtes d’interpretació. 

El repàs constarà d’una lectura comentada dels requisits inclosos en: 
 l’article n. 2 (definicions) 

 l’article n. 8 (canvis substancials) 
 l’article n. 10  i Annex V (ús del logotip) 
 Annex II Requisits del sistema de gestió 

 Annex IV Presentació d’informes ambientals (declaració ambiental) 
Aquesta lectura comentada inclourà l’exposició d’exemples pràctics per 

resoldre els possibles dubtes o opcions d’interpretació. 
 

DATA i 
LLOC 

19 de febrer del 2013, de 15,30 a 19,30 hores, a les Oficines del 
Club EMAS, c/ Josep Anselm Clavé, 2, 4ª planta, 08002 Barcelona 

(Entrada pel carrer del Parc) 

2 Auditoria interna: La “teoria” (però molt pràctica!) 
(2 sessions de 8 hores. Total: 16 hores) 

Qui ja tingui un ple coneixement del Reglament EMAS podrà optar 

directament a aquest segon mòdul on es tractaran: 
 Els requisits del Reglament EMAS relacionats amb l’auditoria interna 

(article n. 9, secció A.5.5 de l’annex II i annex III). 

 Programa d’auditoria, procediments, metodologies i tècniques per a 
la preparació i l’execució de l’auditoria. 

 Recerca d’informació prèvia a l’auditoria. 
 Tècniques de comunicació d’auditoria. 
 Eines per a l’auditoria. 

 Estructura, organització i responsabilitat de l’equip auditor. 
 Redacció de les no conformitats. 

 Redacció i contingut del informe. 
 Anàlisi general del SGA, punts forts i dèbils, conclusions d’auditoria 
 Comunicació de resultats. 

 Documentació i registres. 
 Idees per a la millora del procés d’auditoria interna. 

Aquest mòdul estarà acompanyat d’exercicis pràctics i “rol play” orientats 
a desenvolupar els continguts teòrics de les sessions i a fomentar 
l’intercanvi entre els assistents. 

El material del curs inclou: 
 Un dossier de continguts teòrics  

 Exercicis 
 Accés a un “dropbox” amb eines i documentació complementària 

per descarregar els arxius en format electrònic per tal de facilitar la 

realització d’auditories una vegada finalitzat el curs.  
Les eines de treball del curs inclouen: 

 Documentació del sistema de gestió 
 Exemples de documents legals rellevants pel procés d’auditoria 

 Fotografies i imatges en altres suports. 
 



DATA i 
LLOC 

26 de febrer i 5 de març del 2013, de 10 a 14 i de 15,30 a 19,30 
hores, a les Oficines del Club EMAS, c/ Josep Anselm Clavé, 2, 4ª 

planta, 08002 Barcelona (Entrada pel carrer del Parc) 

3 Auditoria interna: la pràctica. 
(1 sessió de 8 hores) 

Aquest mòdul consisteix en la realització d’un simulacre d’auditoria interna 

en una empresa. S’organitzaren petits grups de treball que realitzaran 
auditories acompanyats per un auditor expert. 

Les empreses s’escolliren entre els mateixos socis participants al curs. 
Els assistents participaren pràcticament en totes les fases del procés 

d’auditoria, des de la seva planificació fins a la redacció del informe 
d’auditoria per a l’empresa auditada. 
El docent farà una sessió de feedback per explicar als participants els 

principals errors i febleses que hagi detectat de cara a les tasques i a la 
feina duta a terme pels participants. 

 

DATA i 

LLOC 

19 de març del 2013 (Tota la jornada) 

Horari i empresa a escollir entre les organitzacions participants 

 

Equip docent 
 
L’equip docent inclourà persones expertes en EMAS i en formació així com personal 

amb experiència en la realització d’auditories internes i externes. 
 

Programació del curs 
 
Es preveu la realització de diferents sessions amb una sessió d’auditoria en empresa 

que consisteix en una jornada sencera. 
 

2. INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES 
 
El intercanvi d’experiències entre diferents auditors interns contribueix a millorar les 

tècniques, els procediments i les eines d’auditoria així com a estar al dia dels criteris 
aplicats pels verificadors ambientals acreditats en les auditories externes i de la 

interpretació de l’Organisme Competent. 
Aquest intercanvi es durà a terme mitjançant: 

 Una trobada anual d’auditors interns 

 La zona reservada dels socis del Club EMAS a la web. Només socis Club 
EMAS. 

 
Trobada anual 
 

El Club EMAS convocarà als participants a una sessió d’intercanvi en la que es podran 
presentar: 

 Novetats i notícies del Comitè tècnic EMAS d’ENAC. 
 Novetats i notícies de les reunions mantingudes entre l’Organisme Competent 

d’EMAS i els verificadors ambientals acreditats. 

 Exposició de casos i dubtes sobre les auditories tant internes com externes. 
 Noves eines i/o tècniques de treball. 

 Presentació i posada a disposició de nous documents de referència. 
 

En aquestes sessions es podrà comptar amb convidats que, per la seva experiència o 

coneixements, puguin aportar valor afegit al treball d’intercanvi. 
 



 
La zona reservada de socis del Club EMAS (Només socis) 

 
Per altra banda, els participants a la xarxa podran fer consultes, intercanviar opinions 
i experiències al llarg de l’any mitjançant l’apartat de socis de la web del Club EMAS.  

 
3. AGERMANAMENT PER AUDITORIES INTERNES (NOMÉS SOCIS) 

 
Les empreses u organitzacions sòcies que ho desitgin podran optar al Pla 
d’agermanament. En aquest pla, el Club EMAS els ajudarà a trobar una empresa 

sòcia amb la que puguin acordar l’execució total o parcial de l’auditoria interna, de 
forma recíproca i sense una contrapartida econòmica orientada a: 

 Fer acumular experiència als propis auditors interns. 
 Garantir l’objectivitat de l’auditoria interna realitzada al responsable de medi 

ambient. 

 Reduir els costos relacionats amb l’auditoria interna per les empreses que ho 
tinguin subcontractat. 

 
4. BANC D’EINES (NOMÉS SOCIS) 
 

En el banc d’eines es podrà compartir i accedir a eines de treball que puguin agilitzar i 
millorar les tasques d’auditories. Tant el Club EMAS com els socis podran crear o 

proposar eines, consultar les que estiguin exposades i aportar variacions de les ja 
existents. Es tracta de disposar d’un calaix amb “check lists”, formularis, exemples de 
registres, etc, que, amb l’intercanvi entre els socis contribueixi a que les auditories 

internes donin sempre més valor afegit. 
Les eines estaran disponibles a l’apartat dels socis de la web del Club EMAS.  

 
COSTOS I ACCÉS 

 

Curs de formació d’auditories d’EMAS 
Opcions Soci Club EMAS No Associat 

Mòdul 1 
El Reglament EMAS: un repàs. 

100 € + IVA  
(bonificable) 

150 € + IVA 
(bonificable) 

Mòdul 2 
Auditoria interna: la teoria. 

557 € + IVA 
(bonificable) 

650 € + IVA 
(bonificable) 

Curs sencer 650 € + IVA 
(bonificable) 

750 € + IVA 
(bonificable) 

Intercanvi d’experiències 
Opcions Soci Club EMAS No Associat 

Trobada Anual auditors EMAS Gratuït  
 

25 € + IVA 

Accés banc d’eines - apartat socis Gratuït Sense opció (cal ser 

soci del Club EMAS) 

Agermanament per auditories internes 
Opcions Soci Club EMAS No Associat 

Pla d’agermanament Gratuït Sense opció (cal ser 

soci del Club EMAS) 

Banc d’eines 
Opcions Soci Club EMAS No Associat 

Documentació Gratuït Sense opció (cal ser 

soci del Club EMAS) 

Reduccions per a participants d’una mateixa organització. 



 
Formalització d’inscripcions  

 
La inscripció al curs es realitzarà mitjançant el formulari  
que es troba al web del Club EMAS www.clubemas.cat   

L’organització del curs una vegada recollida la vostra sol·licitud us confirmarà la plaça 
mitjançant el correu electrònic de contacte que ens heu comunicat en la sol·licitud. 

Data límit d’inscripció: 4 de febrer del 2013 
 

Pagament del curs 

 
Una vegada confirmada la vostra plaça i abans del començament del curs,  

mitjançant transferència bancària al compte del Club EMAS  
2107-0111-83-3208285638 

Indicant l’assumpte 

Xarxa d’auditors EMAS i el nom de l’empresa 
 

Més informació 
 

Dirigir-se al Club EMAS info@clubemas.cat   

o al telèfon 933188058  
Assumpte: Xarxa auditors interns d’EMAS. 

 
 

 

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

