
Barcelona, 9, 11, 16 i 18 de desembre de 2014  2a edició 

 
UNE-EN-ISO 50001  

per la gestió d’energia 
 

La norma ISO 50001 és una normativa estàndard internacional que estableix els requisits 
per a l'establiment d'un sistema de gestió d'energia a una empresa o organització. 
Aquest sistema, hauria de permetre a la 
organització la millora contínua, en aquest 
cas pel que fa al seu ús de l’energia. A més, 
és destacable que la norma no només esta-
bleix que progressivament ha de millorar el 
sistema, sinó també que ha de millorar el 
funcionament energètic de la organització, 
amb la qual cosa la implementació de la 
ISO 50001 és una oportunitat per a fomen-
tar el compromís de les empreses amb l’efi-
ciència, l’estalvi d’energia o l’ús d’energies 
renovables. 

La norma es va publicar per part de la Organització Internacional per a l'Estandardització 
(ISO) al juny de 2011, i el seu coneixement és indispensable per aquells professionals 
del medi ambient dedicats a la implementació, l’avaluació o la consultoria en sistemes 
de gestió. 

Programa 

 

Sessió 1       Dimarts 09/12/2014 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011. 

 Límit i abast de la norma. Terminologia. 

 Requisits de la norma. Responsabilitats. 

 Exercicis pràctics. 

 

Sessió 2       Dijous 11/12/2014 

Anàlisi dels requisits generals d’un Sistema de Gestió Energètica (SGE). 

Planificació energètica 

 Revisió inicial i revisió energètica. 

 Norma UNE 216501:2009 d’auditoria energètica. 

 Requisits legals. Línia Base. Indicadors. 

 Objectius, fites i plans d’acció. 

 Casos pràctics d’aplicació de la norma ISO 50001. 

Informació pràctica 

On 
Seu del COAMB.  
C/ Muntaner, 81,  6è 1a. 
Barcelona. 
Com arribar:  FGC : L6 i L7 

“Provença”. Metro: L3 

“Passeig de Gràcia”. Bus: 20, 

43, 44, 54, 58, 63, 64 i 66. 

 

 

 

 

 

 

Quan 

9, 11, 16 i 18 de desem-

bre de 2014 

Horari: de 17 a 20 hores. 

 

Idioma 
Català 
 
Hores lectives 
12 hores 
 
Certificat que s’obté 
Certificat d’assistència al 
curs “UNE-EN-ISO 50001  
per la gestió d’energia” 
del COAMB. 
Per aconseguir el certificat és 
necessari assistir al 80 % de 
les hores lectives i completar 
la valoració del curs. 

 

Fins el 27 de novembre o 

cobrir places  

Més informació o dubtes a 

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 blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

 

INSCRIPCIONS 

Abast i contingut de la norma i casos pràctics 

https://docs.google.com/forms/d/1CGHr-hB2_2Pwj_OfuTe4AcXm4T3freWM8Lcb3Qx-P8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1CGHr-hB2_2Pwj_OfuTe4AcXm4T3freWM8Lcb3Qx-P8w/viewform
https://maps.google.com/maps?q=Carrer+de+Muntaner,+81,+Barcelona,+Espanya&hl=ca&sll=37.0625,-95.677068&sspn=45.553578,79.013672&oq=carrer+munta&hnear=Carrer+de+Muntaner,+81,+08006+Barcelona,+Espanya&t=m&z=16


Programa 

Sessió 3                 Dimarts 16/12/2014 

Anàlisi dels requisits generals d’un Sistema de Gestió Energètica (SGE). 

Implantació i operació 

 Competència i formació del personal. 

 Comunicació. 

 Control documental. 

 Disseny. 

 Adquisició de productes i serveis. 

 Casos pràctics d’aplicació de la norma ISO 50001. 

 

Sessió 4                    Dijous 18/12/2014 

Anàlisi dels requisits generals d’un Sistema de Gestió Energètica (SGE). 

Verificació. 

 Seguiment, mesura i anàlisi. 

 Avaluació compliment legal. 

 Auditoria interna. 

 No conformitats, accions correctives i preventives. 

 Control de registres. 

 Revisió per la direcció. 

 Casos pràctics d’aplicació de la norma ISO 50001. 

 

Tens dubtes? Més informació a coamb@coamb.cat o el 93 304 21 09. 

                          

  

 

 Membres del COAMB  140 € 

 Membres del COAMB a l’atur 100 € 

 Persones no col·legiades  180 € 

 Membres d’altres col·legis  

 professionals i no col·legiats amb  

 descompte   160 € 

Preus 
INSCRIPCIONS 

RECORDA:  

Pots recuperar el cost 

d’aquest curs ja que és 

bonificable amb els fons 

de la Fundació Tripartita.  

Indica-ho al formulari 

d’inscripció i el COAMB 

farà la gestió!  

Ponent 

Ainhoa Azorín. Ambientòloga i consultora freelance en sostenibilitat i millora continua. 

https://docs.google.com/forms/d/1CGHr-hB2_2Pwj_OfuTe4AcXm4T3freWM8Lcb3Qx-P8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1CGHr-hB2_2Pwj_OfuTe4AcXm4T3freWM8Lcb3Qx-P8w/viewform

