
La implantació dels SGA,

Disseny i implementació pràctica dels sistemes
Formació adreçada a professionals i tècnics que a les organitzacions es
dediquen al disseny i a la  implementació de sistemes de gestió
ambiental. 
La Norma ISO 14001 s'ha revisat, i al 2018 va finalitzar el període de
transició per adaptar-se a la nova versió. Així mateix, l'EMAS també s'ha
actualitzat en alguns dels seus annexes el que ofereix una oportunitat
per conèixer les novetats i adoptar un enfocament eminentment pràctic
i orientat als resultats en la implantació d'aquests sistemes, tant per les
organitzacions que ja els tinguin implantats com per aquelles que volen
iniciar el procés i no tenen clar com fer-ho.
El curs adopta com a referència tant l'ISO 14001 com el Reglament
EMAS i aporta coneixements i exercicis pràctics en els diversos mòduls
per tal de que es coneguin i es puguin treballar de manera senzilla, un
cop acabat el curs, cadascuna de les eines del sistema de gestió.

Beneficis i
avantatges  previstos
en la legislació vigent 

Lideratge, rols i
responsabilitats

Treball i accions dirigides
a la planificació 

Competència,
conscienciació i

recursos disponibles

En aquesta formació treballarem:

Avaluació del
rendiment ambiental

l'ISO 14001:2015 i l'EMAS

Operació i millora
continua

12, 19, 24 i 27

Febrer

Programa

Durada del curs: 23 hores

Calendari: 
12/2 (9.30 - 13.30 / 14.30 - 18.00) - 19/2 (9.30 - 13.30)
24/2 (9.30 - 13.30 / 14.30 - 18-.00) i 27/2 (9.30 - 13.30)

1. Introducció als Sistemes de Gestió Ambiental (SGA)

2. Context de l'organització i anàlisi ambiental inicial

3. Lideratge i compromís

4. Planificació i objectius ambientals

5. Suport, recursos, competència, implicació, comunicació i
informació documentada

6. Operació i preparació davant les situacions d'emergència

7. Avaluació del rendiment ambiental i auditoria

8. La millora contínua

9. Avaluació i resolució de dubtes

Preus*
Per als socis del Club EMAS

20% de descompte

Socis Club EMAS
508 € + IVA (Total: 614,68 €) 

No socis
635 €+ IVA (Total: 768,35 €)

Data límit d'inscripció 31/1

Source : www.clubemas.cat

* inclou snack tots els dies i dinar els dies de jornada lectiva sencera


