
 

LLOC DE REALITZACIÓ 

 
Palau Macaya 

Passeig de Sant Joan, 108 - Barcelona 
 

 

 
Accés amb transport públic 

 

Metro: L4 – L5 

Autobusos: H8, H10, 6, 20, 66, 47, 18, 60, 61, 
33, 34 

Parades bicing:  
 

 

 

 
INFORMACIÓ 

 

Per a més informació, podeu contactar 
amb el Club EMAS (Associació 

d’organitzacions registrades EMAS a 
Catalunya) 

 
info@clubemas.cat 

www.clubemas.cat 

 
Telèfon de contacte 

933188058 

 

 

 
INSCRIPCIONS 

 
Entrada lliure prèvia confirmació 

 
Per formalitzar la inscripció, cal fer-la 
mitjançant l’accés a aquest formulari  

 
 

Places limitades 
 

Es respectarà l’ordre d’inscripció. 

 
 

 

 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem de que les 
seves dades personals incloses en el formulari d’inscripció a la jornada 
seran incloses en fitxers propietat del Club EMAS 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. Aragó 208-210, Àtic 1a, 
08011 Barcelona. 

 

 

WORKSHOP 

 

COM IDENTIFICAR I 

GESTIONAR ELS RISCOS EN 

EL MARC DEL SISTEMA DE 

GESTIÓ AMBIENTAL  

 

Casos pràctics 

 

LA NOVA NORMA 

ISO 14001 

 

 

Barcelona, 14 d’octubre de 2015 
 

 
Organitzat per: 

 

 

 

 

Amb el suport de: 

 

 
 

Amb la col·laboració de: 

 

 
 

 
 

mailto:energia@depana.org
http://www.depana.org/energia
http://www.clubemas.cat/forms/workshopgestioriscos2015
mailto:info@clubemas.cat


PRESENTACIÓ 

 

La nova versió de la norma ISO 14001 
ha introduït com a novetat rellevant, el 

concepte de risc, i amb ell, la necessitat 
d’identificar-lo i gestionar-lo en el marc 
del sistema. Arrel d’això, el Club EMAS i 

la Direcció General de Qualitat 
Ambiental del Departament de Territori i 

Sostenibilitat ofereixen a les empreses 
l’oportunitat de debatre sobre el tema 
en aquest Workshop. 
 

Aquesta jornada està adreçada a 
empreses i d’altres organitzacions que 

hagin implantat un sistema de gestió 
ambiental EMAS o ISO 14001 i té 

l’objectiu de facilitar a les organitzacions 
la transició als nous requisits de la 

norma ISO 14001. 
 
En aquest Workshop treballarem: 

 
• els requisits relacionats amb la 

gestió del risc segons la nova 
versió de la norma ISO 14001. 

• les diferents formes d’identificar 

els potencials riscos, basant-se en 
la experiència pràctica d’un grup 

d’empreses de diferents sectors i 
dimensions. 

• les diverses maneres de gestionar 

les amenaces i les oportunitats 
associades als riscos. 

• el punt de vista de l’auditor. 
• l’intercanvi de coneixement entre 

els participants a la jornada. 

 

 
 

Com activitat prèvia al Workshop, el 

Club EMAS i la Direcció General de 
Qualitat Ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat van crear un 

grup de treball amb empreses per tal de 
poder oferir una visió pràctica i propera 

a la realitat empresarial. 
En el Workshop, algunes de les 
empreses aportaren la seva experiència 

i explicaren les primeres passes 
assolides amb exemples concrets. 

 
 
 

PROGRAMA 

 

 
9.30 

 

 
Registre i recepció dels 
assistents 
 

10.00 
 

Benvinguda i presentació de 

la jornada  
Sra. Assumpta Farran 
Directora General de Qualitat 
Ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat  
 

10.15 Marc teòric: novetats de la 

norma ISO 14001 i aspectes 
concrets de la gestió del risc 
Sr. Antonio Sánchez  

Subdirector de Tecnología 
Dirección de Calidad y 

Responsabilidad Social - AENOR 

 

 

 

 

11.00 
 

La visió de l’auditor: taula 
conjunta  

Sra. Ana del Río 
Technical Manager - DNV GL 
Sra. Núria Massot 

Responsable Medi Ambient i 
Sostenibilitat 

TÜV Rheinland Ibérica 
Inspection, Certification & 
Testing SA  

Sr. Antonio Sánchez  
Subdirector de Tecnología 

Dirección de Calidad y 
Responsabilidad Social - AENOR 
Moderadora: Sra. María José 

Sarrias, Cap del servei de 
Qualificació Ambiental - Direcció 

general de Qualitat Ambiental 
del Departament de Territori i 

Sostenibiliat 
  
12.00 Pausa cafè 
  
12.30 
 

Primeres passes per a 

l’adaptació a la nova norma 
ISO14001. Experiències  

pràctiques d’empreses del 
grup de treball DTES – Club 
EMAS 

  

13.30  
 
14.00 

Precs i preguntes 

 
Tancament de la jornada 

Sr. Martí Puig Ysern 
President Club EMAS 

 


