
 
 
 

 

 
 
 

CURS:  SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT ISO 9001: 2 015 I  

MEDI AMBIENT ISO 14001: 2015.  

ADEQUACIÓ A LA NOVA VERSIÓ 2015. CANVIS MÉS SIGNIFI CATIUS 

 
 

Data inici:  5 d’abril de 2017              
Durada:  3,5 hores             
Horari:  De 9:30 h a 13:00 h 
             
           
 
 
 

 

Preu:  20 €/persona 
 
 
 
 
 
 
Lloc:  
 
CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA 
Pol. Ind. Els Dolors, s/n - Palau Firal 
08243 MANRESA 
 
 
Tel. 93 875 72 79 
A/e: cfp@cfp.cat 
 
 
 
 
 
Formador: 
 
Joan Mases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/FR-DR-08 

Objectiu:  
 
La sessió està destinada als responsables de qualitat, i responsables 

de funció i/o procés d’empreses que ja tenen implantat i certificat un 

sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2008 i/o medi ambient ISO 

14001:2004  i que volen fer l’adequació a la nova versió 2015.   

 

També està destinada a la direcció i responsables de funció 

d’empreses que no tenen implantat cap sistema de gestió però volen 

conèixer el contingut, abast, documentació, implantació, cost, 

dificultat i avantatges que cal esperar amb la seva implantació.  

 
 
Adreçat: 
 
 
• Professionals del camp de la qualitat amb coneixements dels 

requisits de la versió actual de la norma ISO 9001:2008 i 

14001:2004 . 

 
 
Programa: 
 
 

1. Presentació 

2. Avantatges amb la implantació del sistema de gestió. 

Evolució dels conceptes bàsics des de les versions anteriors 

fins l’actual 2015 

3. Principis bàsics de la gestió de la qualitat i medi ambient 

4. Enfocament a processos  

5. Cicle Planificar – Fer – Verificar – Actuar (PHVA).  

6. Presentació d’un cas pràctic 



 

 

 

7. Implantació del sistema de gestió de la qualitat ISO 

9001:2015 

 
o Objecte i camp d’aplicació. 

o Referencies normatives. 

o Termes i definicions. 

o Context de l’organització. 

o Lideratge.  

o Planificació: Programes i objectius (estratègics i 

operatius). 

o Suport (persones, comunicació interna i externa i 

infraestructura) 

o Operació (oficina tècnica, comercial, compres, 

producció) 

o Avaluació de l’execució del sistema  

o Millora 

 
8. Implantació del sistema de gestió de medi ambient ISO 

14001:2015   

 
o Aspectes ambientals. 

o Requisits legals i altres requisits. 

o Planificació: Programes i objectius (estratègics i 

operatius relacionats amb el medi ambient). 

o Control operacional. 

o Preparació i resposta davant emergències. 

o Avaluació de l’execució del sistema. 

 


