
 

Curs 
ISO 45001:2018  
Eines per fer la transició 
des d’OHSAS 18001  
Objectiu  
Explicar els principals canvis de la nova versió de la norma ISO 45001:2018, que 

incorpora modificacions significatives respecte a OHSAS 18001. Facilitar eines per la 

implantació dels nous requisits contemplats a la norma. 

Dirigit a 
Professionals del camp de la gestió de la seguretat i salut en el treball, amb 

coneixements dels requisits de la especificació OHSAS 18001:2007. 

Coneixements a adquirir 
  

1. Evolució històrica de les normes de seguretat i salut en el treball. 

2. Canvis estructurals de la nova versió: annex SL. 

3. Calendari d’adaptació d’OHSAS 18001 a ISO 45001. 

4. Contingut dels nous requisits de la norma ISO 45001:2018. 

• Context de l’organització: anàlisi del context i parts interessades. 

• Lideratge i participació del personal: política SST, consulta i participació. 

• Planificació: accions per afrontar riscos i oportunitats, identificació de 

perills, requisits legals, planificació d’accions, objectius de SST. 

• Suport: competència, presa de consciència, comunicació, informació docum. 

• Operació: planificació i control operacional, eliminació de perills i reducció 

de riscos, gestió del canvi, preparació i resposta davant emergències. 

• Avaluació de l’acompliment: auditoria interna, revisió per la direcció. 

• Millora: incidents, no conformitats i accions correctives. 

6. Casos pràctics. 

Metodologia 
La metodologia combina l'explicació teòrica amb la realització d'exercicis pràctics 

d'aplicació dels coneixements adquirits. Taller pràctic en grup per aprendre eines i 

metodologies per identificar el context de l’organització, la gestió de les parts 

interessades, les accions per afrontar riscos i oportunitats i la gestió del canvi. 

  

 4 maig 2018 

09:00 a 14:00  

 

PONENT  

Evaristo Gutiérrez 
Director d’INGECAL, S.L., empresa 

consultora de sistemes de gestió de 

qualitat i medi ambient 

Enginyer Tècnic Industrial. 

Màster Direcció d’Operacions ESADE 

LLOC 
Antoni Bell 2, 2n D2. 

08174 Sant Cugat del Vallès.  

FFCC: S2 i S55 Volpelleres. 

BUS URBÀ: L2, L7, L9. 

INCLOU 
Documentació en suport paper i 

electrònic. 

Certificat d’assistència. 

Coffee break.  

INSCRIPCIONS 
Inscripció online:  

http://www.ingecal.cat/inscripcio/ 

formacio@ingecal.cat 

93 237 83 90 

195,00 € + IVA 

Parcialment bonificable FUNDAE  

Tramitació gratuïta. 

Garantia de realització 


