Actualitza’t i adapta’t:
nova ISO 14001:2015
Curs

22 i 29 de gener de 2016, Barcelona

Informació pràctica
On
Seu del COAMB.
Carrer de Muntaner, 81,
6è 1a. Barcelona.
Com arribar:
FGC (“Provença”), Metro
(L1 “Universitat”, L5
“Hospital Clínic”). Bus (43,
44).

Curs pràctic per adaptar-te a la nova norma de sistemes de gestió ambiental
Amb aquesta formació de l’Escola de Formació
del COAMB, de 10 hores, volem ajudar-te a
actualitzar-te en les novetats de la norma
ISO 14001:2015 aprovada fa unes setmanes, i
facilitar-te passos concrets per a adaptar els
sistemes existents a la nova norma.

Programa
Dia 1 / Canvis i novetats clau de la nova norma ISO 14001:2015
Objectius de la sessió:
Conèixer el nou enfoc de la nova ISO 14001:2015. Comparativa amb la
ISO 14001:2004, principals novetats i implicacions per a les organitzacions.
Informar del període de transició del sistema per donar compliment als nous requisits.

Quan

Entendre els nous requisits (inclòs el de gestió del risc), així com les diferents formes d’
integrar-los en altres sistemes de gestió.

22 i 29 de gener

Aprendre com aplicar-los amb exemples i exercicis pràctics.

Horari: de 9:30 a 14:30 h.

Dia 2 / Auditories internes en base a la ISO 14001:2015
Objectius de la sessió:

INSCRIPCIONS

Dotar als assistents amb eines i mètodes per realitzar auditories internes amb la nova
norma.
Aprendre eines d’auditoria amb exemples i exercicis pràctics.

Inscripcions fins el 12 de
gener o fins omplir places.

Destinataris
Curs BONIFICABLE (pots
recuperar el cost del curs).
Indica-ho al formulari
d’inscripció i el COAMB
farà la gestió!
Per a més informació o
dubtes, contacteu amb:

Responsables i tècnics de sistemes de
gestió ambiental, i professionals
dedicats a la consultoria i auditoria.

Docent
Ainhoa Azorín. Consultora freelance
en sostenibilitat i millora continua.

Preus
Membres del COAMB a l’atur

90 €

Membres del COAMB

120 €

Altres

170 €

coamb@coamb.cat.

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.

