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Organitza: Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. 
 

Lloc:  COEAC  
Passeig de Gràcia, 55, 6-6  
08007 Barcelona 

Data:  3 de juliol de 2017 
Hora:  De 9.00h a 13.30h i 15.00h a 18.30h 
  

Presentació.  
El setembre de 2015 es varen publicar les noves versions de les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, 
sistemes de gestió de la qualitat i ambiental. Entre les novetats d’aquestes normes cal destacar la 
rellevància del lideratge de la direcció; el nou concepte d’anàlisi de risc i a més el concepte de context  de 
l’organització o parts interessades.  
 
Objectiu de la formació 

Proporcionar el coneixement i les eines per dur a terme la transició dels sistemes de gestió de la qualitat i 
mediambiental a les noves versions de les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, fent èmfasi en 
conèixer la metodologia a aplicar per a realitzar l’anàlisi de risc, essent aquesta una peça clau en la nova 
edició de les normes. 
 
Destinataris 
El curs està dirigit a totes aquelles persones responsables del sistemes de gestió de la organització, els 
responsables de dur a terme la l’adaptació d’aquests sistemes  a les noves versions de les normes i a tots 
els comandaments de l’organització responsables de la identificació dels riscos en els processos on es 
desenvolupen les seves tasques: Direcció, Responsables de Sistemes de Gestió, consultors/assessor i 
comandaments Inter mitjos amb participació activa dins dels sistemes de gestió de l’organització. 

 
Metodologia 
El curs es composa de les explicacions del ponent sobre les novetats de les normes en la versió del 2015 i la 
realització d’un cas pràctic que desenvoluparà els conceptes exposats.   
 
En el desenvolupament del concepte anàlisi de riscos es consideraran els estàndards UNE-ISO 31000 Gestió 
del risc i UNE 150008 Anàlisi i avaluació del risc ambiental. 
 
Durada 
El curs tindrà una durada de 8 hores. 
 
PROGRAMA DEL CURS 

 
• Nova estructura de les normes. 
• Períodes de transició. 
• Estructura d’alt nivell. Metodologia d’anàlisi de risc. 
• Canvis específics ISO 9001 i ISO 14001. 
• Desenvolupament del cas pràctic. 
 
Professora 
Marga Sellés.  
Auditora en cap de sistemes de gestió de qualitat ISO 9001, ambientals ISO 14001, EMAS, marcatge CE de 
producte sanitari. Tutor qualificat IRCA. 

 
Preu:  
Col·legiats: 115 euros 
Preassociats: 95 euros 
No col·legiats: 145 euros 
 
CURS BONIFICABLE PER LA FUNDACIÓ TRIPARTITA 
Assalariats: els curs pot resultar GRATUÏT total o parcialment. Demaneu informació amb certa antelació.  
Possibilitat de bonificació del curs per a persones en actiu, mitjançant la fundació tripartita. 
Per a beneficiar-te, matriculat abans del 26 de juny de 2017 i sol·licita informació. 

Transició nova ISO 9001:2015 i  ISO 14001:2015  
 

Curs pràctic anàlisi de riscos en l’organització 
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Nombre de places  
El nombre de places màxim és de 20 alumnes.  
 
Inscripcions: 
La inscripció al curs s’ha de tramitar mitjançant el formulari d’inscripció que trobaràs al web del COEAC, 
abans del dia 26 de juny de 2017. Places limitades.  
  
L'organització es reserva la possibilitat de suspendre el curs si no hi ha un nombre mínim d'inscrits.  
 
Instruccions de pagament  
Els col·legiats que us identifiqueu amb usuari i contrasenya podeu sol·licitar que el pagament es faci 
mitjançant domiciliació bancària.  Sinó, podeu fer un ingrés al c/c ES41 2100 3054 60 2500045971 de "La 
Caixa".  
 
A l'ingrés s'ha de fer constar “el cognom+Curs ISO”. Un cop comprovat que el pagament s'ha fet efectiu es 
confirmarà la inscripció a través d'un missatge de correu electrònic. 
 
Observacions  
L’assistència a un mínim del 80% d’hores del curs donarà dret a l’expedició d’un diploma d’assistència. 

 
Els col·legiats en els col·legis d’enginyers tècnics agrícoles, de forest i tècnics forestals també es podran 
acollir al preu de col·legiat, acreditant la seva condició de col·legiat en el seu respectiu col·legi. 

http://www.agronoms.cat/formacio/cursos-jornades/view.php?ID=1789

