CURS ONLINE
Gestió Ambiental a l’empresa
Requisits legals i eines voluntàries

Desembre 2017 febrer 2018

Continguts
MÒDUL I: Relació Empresa i Medi Ambient.
· Introducció i evolució de conceptes.
· Prevenció i control d’activitats.

Inscriu-te
Preus
Membres del COAMB (col·legiats o
adherits) en situació d'atur
160 €
Membres del COAMB (col·legiats o
adherits)
230 €
Altres

300 €

DURADA DEL CURS I DEDICACIÓ
El curs estarà actiu a la plataforma online
del COAMB de l'1 de desembre de 2017 al
16 de febrer de 2018 i es recomana una
dedicació de 5-6 hores setmanals.

MÒDUL II: Principals impactes i requisits legals.
· Aspectes ambientals relacionats amb l’aigua,
energia i materials.
· Aspectes ambientals relacionats amb residus i sòls.
· Aspectes ambientals del vector aire.
MÒDUL III: Instruments de gestió i millora
ambiental a l’empresa.
· Sistemes de gestió ambiental.
· Altres eines i instruments per a la millora de la
gestió ambiental.
MÒDUL IV: Del medi ambient a la sostenibilitat
global
· Responsabilitat social empresarial (RSE).

CURS DIRIGIT A
Professionals interessats a conèixer els requisits legals i les eines de millora ambiental a les empreses.

ORGANITZEN:

Programa
MÒDUL I: Relació Empresa i Medi Ambient.
· Introducció i evolució de conceptes: de les mesures correctores a la sostenibilitat global.
Integració ambiental i paisatgística. Transparència i accés ciutadà a la informació ambiental.
Classificació de les activitats segons la seva incidència ambiental.
· Prevenció i control d’activitats. Legalització de les activitats i de les seves modificacions.
Normativa de prevenció i control; Directiva europea d’Emissions; Valors límits d’emissió (VLE) i Millors
Tècniques Disponibles (MTD).
MÒDUL II: Principals impactes i requisits legals.
· Aspectes ambientals relacionats amb l’aigua, energia i materials.
· Aspectes ambientals relacionats amb residus i sòls.
· Aspectes ambientals del vector aire. Impactes i requisits legals en matèria de contaminació
atmosfèrica, soroll i contaminació lluminosa. Empresa i canvi climàtic.
MÒDUL III: Instruments de gestió i millora ambiental a l’empresa.
· Sistemes de gestió ambiental. Introducció als sistemes de gestió ambiental. Fases i procés
d’implantació d’un SGA. Principals estàndards i normes de referència en medi ambient: ISO-14001,
EMAS, ISO-50001.
· Altres eines i instruments per a la millora de la gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida i
petjada de carboni de productes. Reducció i compensació d’emissions de GEH i programa Acords
Voluntaris. Etiquetatge ecològic. Ecodisseny.
MÒDUL IV: Del medi ambient a la sostenibilitat global: Responsabilitat social empresarial
(RSE).
· Principis bàsics, objectius i elements de la RSE. Fases d’implantació d’una estratègia de RSE.
Indicadors i Memòries de sostenibilitat. Principals normes i estàndards en RSE.
Docents
Anna Martín i Árboles. Llicenciada en Geologia i Màster en Gestió Ambiental. Auditora a les entitats ambientals
de control per a l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Lluís Salada i Rubió. Llicenciat en Biologia i Màster en Gestió Ambiental.
Ambdós són co-fundadors d’ARDA Gestió i Estudis Ambientals, empresa amb més de 25 anys d’experiència en
consultoria ambiental.

Metodologia
· Accés al curs a través de la plataforma de formació online del COAMB.
· S'inclouen materials d’autoestudi: vídeo-guia i qüestionari
d’autoavaluació per cada mòdul, i dossier de continguts i exercicis
pràctics per cada tema.
· L’alumnat pot resoldre els seus dubtes i realitzar consultes als
formadors a través de la plataforma de formació.
Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09
Si et plau, no imprimeixis aquest fulletó si no és totalment necessari

Certificat
L’alumnat que hagi participat
efectivament del curs, realitzi els
exercicis pràctics i assoleixi una
qualificació satisfactòria als qüestionaris
obtindrà un certificat d’aprofitament
emès pel COAMB.

Inscriu-te

