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Tramitació gratuïta.

ISO 14001:2015 / EMAS –
Sistemes de gestió ambiental

OBJECTIU
Aportar als participants els coneixements bàsics d'un

sistema de gestió ambiental d'acord amb els requisits

de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i dels Reglaments

europeus d’ecogestió i ecoauditoria núm. 1221/2009 i

2017/1505.

DIRIGIT A
Responsables de gestionar un sistema de gestió

ambiental a la seva empresa, o que vulguin iniciar-se en

aquest àmbit professional. Tècnics de gestió ambiental

o de qualitat d'empreses.

CONEIXEMENTS A ADQUIRIR 

1. Introducció a la gestió ambiental.

2. Normatives i legislació ambiental.

3. Documentació del sistema de gestió ambiental.

4. Requisits de la norma ISO 14001:2015.

• Context de l’organització: Comprensió de la
organització i el seu context i de les necessitats i
expectatives de les parts interessades.

• Lideratge: Lideratge i compromís. Política
ambiental, funcions, responsabilitats i autoritats de
l’organització.

• Planificació: Accions pel tractament del riscos i
oportunitats. Objectius ambientals i planificació per
assolir-los. Identificació d’aspectes ambientals i de
requisits legals ambientals

• Suport: Recursos, competències, comunicació i
informació documentada.

• Operacions: Planificació i control operacional,
preparació i resposta d’emergència

• Avaluació de l’acompliment: seguiment, mesura,
anàlisis i avaluacions. Auditoria interna i revisions
per la Direcció

• Millora: No conformitats i accions correctives

5. Nou reglament EMAS 1221/2009, 2017/1505 i 2018/2026.

Requisits addicionals.

• Anàlisi ambiental inicial i Declaració ambiental.

Combina l'explicació teòrica amb la realització

d'exercicis pràctics d’identificació d’aspectes

ambientals amb perspectiva de cicle de vida, anàlisis de

riscos i oportunitats i objectius ambientals.

METODOLOGIA

19 de febrer

29 d’octubre
Horari: de 9 a 18h

INSCRIPCIONS 
www.ingecal.cat/inscripcio

formacio@ingecal.cat

93 237 83 90

INCLOU
Documentació i Certificat d’assistència.

Coffee break + dinar

Antoni Bell, 2, 2n D2

08174 - Sant Cugat del Vallès

FFCC: S2 i S6 Volpelleres.

BUS URBÀ: L2, L7, L9.

Col·laborem amb la 

Magic Line
donant 2€ de cada matricula.


