
PONENT

590,00 € + IVA
Parcialment bonificable FUNDAE

Tramitació gratuïta.
Garantia de realització

Tècnic en Gestió del Medi Ambient

OBJECTIU
Facilitar als participants una visió àmplia sobre els

aspectes i impactes ambientals derivats de l'activitat

empresarial i les eines per a gestionar-los de cara al

compliment legal i la millora contínua.

DIRIGIT A
Responsables i gestors ambientals del sector

empresarial de diferents àmbits/ Responsables i gestors

de ambient i qualitat del sector empresarial de diferents

àmbits.

1. Definicions i evolució històrica de la Gestió Ambiental

• Conceptes, context internacional i evolució històrica
de la gestió ambiental

• Principis del Dret Ambiental Internacional i la
jerarquia de les Lleis

2. Legislació ambiental aplicable a la activitat empresarial

• La Responsabilitat Ambiental i els elements de
control previ i posterior de la Gestió Ambiental per
part de l’Administració Pública

• Legislació i normativa ambiental segons vectors:

3. Les eines de Gestió i Auditoria Ambiental per

excel·lència: ISO 14001 i EMAS

• Requisis de la norma ISO 14001:2015: evolució i
estructura, gestió del context, gestió de processos,
lideratge, identificació de riscos i oportunitats,
planificació de canvis, reflexió del cicle de vida,
formació i sensibilització, control de la informació
documentada, proveïdors, auditories de sistemes
ambientals, millora continua, processos de
implantació i certificació ISO

• Requisits del Esquema Europeu d’Ecogestió i

Ecoauditoria EMAS: EMAS, evolució i estructura;
similituds i diferències amb la Norma ISO 14001
(Requisits adicionals) i processos de Implantació i
Verificació EMAS

4. Altres eines per a la Gestió Ambiental a les
organitzacions (GRI, SR 10, Càlcul de la Petjada de CO2,
Bones Pràctiques Ambientals,...)

METODOLOGIA: CURS MIXTE

50 h

21 i 28 setembre i 

5, 19 i 26 octubre i

2 novembre

Horari: de 15 a 18:30h

INSCRIPCIONS 
www.ingecal.cat/inscripcio

formacio@ingecal.cat

93 237 83 90

INCLOU
Documentació i Certificat d’assistència.

Coffee break

Antoni Bell, 2, 2n D2

08174 - Sant Cugat del Vallès

FFCC: S2 i S6 Volpelleres.

BUS URBÀ: L2, L7, L9.

Col·laborem amb la 

Magic Line
donant 2€ de cada matricula.

Marta Monreal

Directora de projectes de qualitat, medi 

ambient i seguretat i salut en el treball.

Enginyera Tècnica Química

Auditora certificada de Sistemes de 

Gestió Ambiental. IRCA

6 sessions presencials (21 hores) i formació online (29

hores).

• Les sessions presencials combinen l'explicació teòrica

amb la 'aplicació pràctica dels coneixements adquirits

amb exercicis, dinàmiques de grup i jocs.

• La formació online inclou continguts teòrics i casos

pràctics a realitzar amb el suport de personal tutor.

CONEIXEMENTS A ADQUIRIR


