
11 de març de 2015 Càpsula formativa 

L’esborrany de la que serà la nova norma ISO 14001:2015 es troba en un 
estat d’elaboració avançat i gaudeix d’un consens i acceptació important, 
pel que és possible preveure i formar-se en els principals canvis que    
implicarà, i així estar preparat en el moment de l’aprovació definitiva de 
la norma, prevista durant el setembre de 2015.  

Amb aquesta formació de l’Escola de Formació del COAMB, pretenem 
donar  a conèixer els canvis principals de la norma:  

 Quins son els continguts de l’esborrany de la norma? 

 Quins seran els nous requisits i aspectes?  

 Com s’adaptaran els sistemes de gestió de la qualitat existents a la nova ISO 14001:2015?  

Destinataris 

La càpsula s’adreça a responsables i tècnics de sistemes de gestió ambiental, i professionals dedicats a la consultoria i 
auditoria. 

Anticipa’t a la nova ISO 14001:2015 

Programa 

 

Canvis i novetats clau previstos a la nova norma.  

Comparativa entre la ISO 14001:2004 i la nova ISO 14001:2015. Nova estructura que facilita la integració amb altres nor-

mes. Nou requisit de sistema de gestió de riscos. Èmfasi en el “lideratge”.  

Adaptació d’un sistema a la ISO 14001:2015.  

Detalls sobre la transició del sistema per donar compliment als nous requisits, canvis necessaris i implicacions per a les 

organitzacions. Exemples pràctics.  
 

Ponent: Eva Morales (Empenta Consulting). 

Informació pràctica 
 

Lloc de realització 

Sala de formació del COAMB. C/ Muntaner, 81, 6è 1a. 
Barcelona. Com arribar: FGC (“Provença”), Metro (L1 “Universitat”,  

L5 “Hospital Clínic”). Bus (43, 44). 
 

Data 
Dimecres 11 de març. 

Horari 
De 10 a 14 h. 

Inscripcions fins el 27 de febrer o fins omplir places.  

Més informació o dubtes, a coamb@coamb.cat. 

INSCRIPCIONS 

  JORNADA: Actualització norma ISO 14001 

      

                 

 

    Membres del COAMB  50 € 

    Membres del COAMB a l’atur 35 € 

    Persones no col·legiades  70 € 

    Membres d’altres col·legis  

    professionals   60 € 

 

 

Preus  

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. 

https://docs.google.com/forms/d/117xTqLzuuhY3Yxql9EcoTQrcv9aNmQ75xdbFdJz9GGY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/117xTqLzuuhY3Yxql9EcoTQrcv9aNmQ75xdbFdJz9GGY/viewform
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=6

