
jor
nada

L’adaptació dels sistemes 
de gestió ambiental a les 
novetats de la norma ISO 
14001 i de l’EMAS

Data
Dimarts 7 de novembre  
de 2017
                 
Hora 
9.00 h
                 
Lloc
Sala d’actes 
Departament de Territori  
i Sostenibilitat 
Av. Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona

Inscripció
Cal fer la inscripció prèvia 
a través d’aquest formulari
Places limitades, per ordre 
d’inscripció

Més informació
Club EMAS 

 - 933188058  
 - info@clubemas.cat

Organitza

El mes de setembre del 2015 es va aprovar una nova versió de la norma ISO 14001 i 
el passat agost del 2017 la Comissió Europea va aprovar les modificacions fetes als 
annexos I, II i III del Reglament EMAS (Reglament 2017/1505/UE de 28 d’agost pel 
qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reglament CE//1221/2009) per tal de ga-
rantir la compatibilitat entre els dos estàndards i per donar resposta a les sol·licituds 
generades pels usuaris d’EMAS en relació amb determinats requisits tècnics del 
sistema d’ecogestió i auditoria de la UE. 

Aquestes modificacions responen a una visió potenciada dels sistemes de gestió 
ambiental (SGA) com a eina estratègica per a l’empresa que li ha de permetre, sota 
el lideratge de la direcció, fer front als riscos i oportunitats i donar resposta a les 
necessitats i expectatives de parts interessades cada cop més atentes als resultats 
ambientals de l’organització. La revisió d’aquests dos estàndards també està orien-
tada a fer front als reptes ambientals dels nostres temps, inclosos l’ús eficient dels 
recursos, el canvi climàtic i la pèrdua d’ecosistemes i de biodiversitat.

Aquests canvis requereixen un exercici d’adaptació per a aquelles organitzacions 
que desitgin mantenir la certificació ISO 14001 i/o el registre EMAS però sobretot, 
per aprofitar i desenvolupar el potencial que un sistema de gestió ambiental pot 
oferir a l’empresa.

La jornada vol facilitar el procés d’adaptació del SGA així com oferir una guia per 
aquelles organitzacions que tinguin intencions d’implantar un SGA:

•	 Presentar les novetats de la norma ISO 14001 i del Reglament EMAS i explicar 
el seu esperit i els aspectes tècnics des d’una perspectiva pràctica. 

•	 Presentar experiències d’adaptació del sistema de gestió ambiental amb 
exemples concrets d’eines del sistema.

•	 Compartir l’experiència de les primeres auditories ja dutes a terme.
•	 Resoldre dubtes sobre el procés d’adaptació.
•	 Oferir la possibilitat d’intercanvi entre els assistents.

Programa
 9.00 h  Lliurament d’acreditacions
 
 9.30 h  Benvinguda i introducció de la jornada 
  Mercè Rius i Serra, directora general de Qualitat Ambiental
  Departament de Territori i Sostenibilitat

  9.40  h L’adaptació dels sistemes de gestió ambiental i les darreres 
  novetats en relació als annexos I, II i III de l’EMAS 
  Josep M. Masip, responsable de la Secció de Sistemes de Qualificació

  9.50 h Exposició de casos pràctics d’implementació i debat
  Un conjunt d’organitzacions amb SGA ja adaptats presentaran la seva   
  experiència en relació amb:

•	 Context
•	 Parts	interessades
•	 Lideratge	i	compromís	/	política
•	 Riscos	i	oportunitats
•	 Perspectiva	del	cicle	de	vida
•	 Capacitat	d’influència,	control,	planificació	i	control	operacional

https://www.google.es/maps/place/Departament%2Bde%2BTerritori%2Bi%2BSostenibilitat/%4041.38109%2C2.1405743%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12a498807fcaa1a5:0x2dca8d30a8ce0be%218m2%213d41.381086%214d2.142763
https://www.google.es/maps/place/Departament%2Bde%2BTerritori%2Bi%2BSostenibilitat/%4041.38109%2C2.1405743%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12a498807fcaa1a5:0x2dca8d30a8ce0be%218m2%213d41.381086%214d2.142763
http://www.clubemas.cat/forms/jornadaadaptaciosga
mailto:info%40clubemas.cat
http://territori.gencat.cat/ca/inici/
http://www.clubemas.cat/ca/
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/linies
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
http://rodalies.gencat.cat/ca/


  Moderadora: Maria Passalacqua, Club EMAS

	 	 Josep	Ganyet	Olivé,	cap	de	Qualitat,	Medi	Ambient	i	Prevenció	de	CLD	de		
	 	 la	Corporació	CLD	SUTR,	UTE
	 	 Xavier	Sagrera,	director	tècnic	de	la	Fundació	Gran	Teatre	El	Liceu

11.00 h  Pausa

11.30  h  Aportacions en relació amb el procés d’adaptació per part dels 
  verificadors ambientals acreditats
  Convidats de les entitats faran èmfasis en els elements clau que cal   
  considerar pel què fa a les principals novetats dels SGA

	 	 		TUV	Rheinland	Group	in	Spain	–	Almudena	Bouza	Martínez,	responsable		
	 	 		Oficina	Galicia	i	auditora	ISO14001	/	Verificadora	EMAS
    AENOR – Norma Pla-Giribert Enrich, auditora en cap de Certificació
	 	 		APPLUS	Certificació	de	Sistemes	–	Ponent	a	definir

12.30 h  Precs i preguntes

13.00 h  Cloenda

En	compliment	de	 la	Llei	Orgànica	15/1999,	de	13	de	desembre,	de	protecció	de	dades	de	
caràcter	personal	(LOPD),	us	informem	de	que	les	vostres	dades	personals	incloses	en	el	for-
mulari d’inscripció a la jornada seran incloses en fitxers propietat del Club EMAS i que la seva 
finalitat és la difusió d’informació i la gestió dels cursos i jornades que ofereix l’associació. Per a 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei pugui dirigir-se 
mitjançant el correu electrònic info@clubemas.cat o per correu postal a c. d’Aragó, 208-210, 
àtic	1a,	08011	Barcelona.

mailto:info%40clubemas.cat

