EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES:
NORMATIVA, GESTIÓ I PREPARACIÓ
PER A L’INSPECCIÓ

15, 16 i 17
Març

Aula virtual
Fer una correcta gestió de les emissions atmosfèriques de l'empresa és
indispensable per a garantir bons resultats ambientals i a més a
més, garantir el compliment amb la legislació vigent.
Per a les empreses amb focus emissors, és indispensable que les
persones designades com a responsables tècniques o de medi
ambient disposin de coneixement, eines i recursos necessaris per duu a
terme les tasques de caràcter tant tècnic com administratiu relacionat
amb dites emissions així com també assegurar resultats satisfactoris
davant les inspeccions per part de l'administració competent.

En aquestes sessions treballarem per:

Conèixer la normativa i estar
preparats en cas d'una inspecció

Millorar l'actual gestió de les
emissions i conèixer les bones
pràctiques a aplicar

Conèixer els principals tràmits
administratius que hi estàn relacionats

Millorar els resultats
ambientals de l'empresa

Programa
Durada del curs: 9 hores
15 de Març (15.00 - 18.00)
16 de Març (15.00 - 18.00)
17 de Març (15.00 - 18.00)
Formació a distància en Aula virtual
1. Marc legal de les emissions atmosfèriques
Principals normatives i normativa sectorial.
Fonts de la normativa aplicable a una instal·lació
Interacció entre aquestes normatives
Responsabilitats de les industries
2. Gestió i control de les emissions a l'empresa
Gestió de les emissions per part de les empreses
Control i seguiment dels focus emissors
3. Com preparar-se per fer front a una inspecció d’emissions
atmosfèriques
Introducció al procés d’inspecció i com es desenvolupa (la part
que afecta a les empreses)
Principals no conformitats / febleses que es detecten durant les
inspeccions
Com preparar-se per començar bé una inspecció i fer que tot el
procés sigui profitós per a l’empresa
Principals lliçons a aprendre.
4. Avaluació i resolució de dubtes.
Docent:
Txema Mancheño
Responsable d'Inspecció i Control OGAU Barcelona
(Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya)

Organitza:

Preus
Socis Club EMAS
*125 € + IVA (Total 151,25 €)
(Preu campanya suport al soci 2022)
No socis
250 € + IVA (Total 302,50 €)

Data límit d'inscripció
Formulari
d'inscripció
Source : www.clubemas.cat
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*Aplica en aquesta edició
50% excepcional campanya
SUPORT AL SOCI 2022
A més, si el soci aporta altre inscrit no
soci té gratuïta la seva inscripció

