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Àrea de Formació
i Consultoria
Miquel Pijuan
Tel. 937 451 259
A/e: consultoria@cambrasabadell.org

PER A MÉS

INFORMACIÓ

Cambra de Comerç de Sabadell

Cambra Oficial de Comerç
i Indústria de Sabadell

Oficines:
Central
Av. de Francesc Macià, 35
08206 Sabadell
Apt. corr. 119
Tel. 937 451 255
Fax 937 451 256
A/e: general@cambrasabadell.org
www.cambrasabadell.org

Xangai
1606-07A Westgate Mall
1038 Nanjing Rd. (W)
Xangai 200041 (R.P. de la Xina)
Tel. 34 937 451 263
Fax 34 937 451 256
A/e: vvicente@cambrasabadell.org

Barberà del Vallès
Pol. Ind. Can Salvatella
Edifici Nodus
Mogoda, 1-5, local 10
08210 Barberà del Vallès
Tel. 937 297 650
Fax 937 297 651
A/e: barbera@cambrasabadell.org

Castellar del Vallès
Pol. Ind. El Pla de la Bruguera
Centre de Serveis
Berguedà, 43, local 5
08211 Castellar del Vallès
Tel. 937 471 041
Fax 937 471 042
A/e: castellar@cambrasabadell.org

Montcada i Reixac
Pol. Ind. la Ferreria
Av. de la Ferreria, 86-88
08110 Montcada i Reixac
Tel. 935 650 740
Fax 935 650 741
A/e: montcada@cambrasabadell.org

Palau-solità i Plegamans
Folch i Torres, 88-90
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 938 639 460
Fax 938 639 461
A/e: palau@cambrasabadell.org

Delegacions a:

...el vostre suport
Cambra de Comerç de Sabadell

ISO 14001
Gestió mediambiental

Sostenibilitat

Control

Consultoria per a l’empresa

Comerç i distribució comercial

Consultoria per a l’empresa

Economia i estudis

Formació i coneixement

Innovació i competitivitat

Internacionalització

Medi ambient

Serveis generals per a l’empresa

Urbanisme i transports

· Adequació a la Llei de dades personals - LOPD
· Consultoria d’operacions: producció i logística
· Implantació ISO: 9001
· Implantació ISO: 14001
· Impuls Gestió Comercial
· Manteniment ISO
· Millora de l’atenció telefònica
· Optimització de la gestió financera i bancària
· Pla de creixement i millora per a pimes



ISO 14001:2004 - Gestió mediambiental

Acompanyem l’empresa en

el procés d’implantació de

la norma i la certificació.

Oferim el manteniment del

sistema a empreses ja

certificades.

Ajudem les empreses a estar

al dia en les actualitzacions

de la normativa

mediambiental.

Proporcionem la implantació

de sistemes de gestió

integrats.

Estem especialitzats en la

consultoria de gestió

mediambiental.

Presentació
Cada vegada més, l’ampliació de la normativa ambiental i l’augment de la
sensibilitat social posen de manifest la necessitat d’implantar eines que
integrin el medi ambient en la gestió global de l’empresa.

La ISO 14001 és una norma internacional de gestió que té com a finalitat
identificar i controlar els aspectes ambientals de qualsevol organització.
Constitueix un element diferenciador que ajuda a millorar la imatge de
l’empresa posicionant-la com a socialment responsable, i alhora, contribueix
a l’augment dels beneficis econòmics i de la competitivitat de l’empresa.

A més a més, constitueix el punt de partida per a avançar cap a altres
sistemes de gestió del medi ambient.

Què us oferim?
La Cambra ofereix un servei de consultoria que permet implementar la
norma ISO 14001 a l’empresa amb èxit, i que n’assegura el correcte
manteniment i actualització.

Implantació de la norma ISO 14001
La Cambra realitza l’anàlisi de la situació de l’empresa respecte als requisits
de la norma ISO, ajuda a implantar el sistema i el verifica per a la certificació.
A més a més, elabora tota la documentació necessària relativa al sistema
o bé us assessora per tal que ho feu vosaltres mateixos.

Us oferim una metodologia de treball flexible que permet l’adaptació a les
necessitats de l’empresa en tot moment i l’optimització de les sessions
d’auditoria, per tal de realitzar la implementació amb la màxima agilitat i
eficiència, evitant processos llargs que dificulten la gestió de l’activitat diària
de l’empresa.

Manteniment de la norma a empreses ja certificades
Realitzem auditories internes, sessions de seguiment i acompanyament a
auditories externes per a empreses que desitgen externalitzar aquest servei
i focalitzar els seus recursos al creixement del negoci, sense renunciar a
l’avantatge competitiu que significa funcionar sota un sistema de gestió
certificat.

Identificació i adequació a tota la normativa ambiental aplicable
La Cambra ajuda l’empresa a adequar-se a la legislació vigent en matèria
mediambiental, en la qual destaca la Llei 3/98 d’intervenció integral de
l’administració ambiental, amb l’objectiu d’obtenir la llicència ambiental.

Integració de la ISO 14001 amb altres sistemes de gestió de
qualitat, medi ambient, seguretat i salut al treball a fi de crear
un SIG (sistema integrat de gestió)
Us facilitem la integració de la ISO 14001 amb altres sistemes de gestió,
com la ISO 9001, i us oferim avantatges econòmics i de gestió en la
implantació conjunta.

Consultoria personalitzada en sistemes de gestió ambiental
Us oferim informació i assessorament a mida en funció de les necessitats
de gestió ambiental de l’empresa.

A qui ens dirigim
• Empreses que necessitin la certificació com a requisit dels seus clients

o per no quedar endarrerides davant la competència.

• Empreses amb activitats que impliquin actuacions amb efectes 
mediambientals, i per tant, subjectes al compliment de la normativa legal.

• Empreses que vulguin disposar d’un indicador de qualitat de la gestió 
mediambiental que permeti establir uns objectius de millora contínua.

• Empreses sensibilitzades en la protecció del medi ambient i el 
desenvolupament sostenible, que vulguin fer conèixer el seu posicionament
i millorar la seva imatge.

L’equip tècnic
Treballem amb consultors experts en la implantació de Sistemes de Medi
Ambient en diferents àmbits empresarials que han acompanyat un gran
nombre d’empreses en el seu procés de certificació, amb èxit.

Avantatges que us oferim
• La solidesa i serietat de la nostra organització.

• Adequació del procés d’implementació a la dimensió i les necessitats de
cada empresa.

• Especialització: tenim el coneixement i l’experiència necessaris per 
implantar la norma de manera eficaç en diferents sectors d’activitat.

• Garantia de qualitat: posem al vostre abast un equip de professionals 
altament qualificats i tots els recursos de la nostra institució.

La implantació del model de gestió ISO 14001 ofereix els següents beneficis
a l’empresa:

1. Ambientals
• Redueix els impactes ambientals de l’activitat
• Optimitza la gestió de recursos i residus
• Disminueix la possibilitat d’accidents en la realització de l’activitat

2. Econòmics i de gestió
• Facilita la tramitació d’autoritzacions administratives i l’accés a subvencions
• Afavoreix en licitacions públiques i privades
• Redueix els costos de la gestió dels residus
• Optimitza els costos de les assegurances
• Facilita l’accés a línies de finançament preferents
• Redueix els riscos laborals dels treballadors

3. Millora de la imatge
• Posiciona l’organització com a socialment responsable, la diferencia de la 

competència
• Reforça la imatge envers els clients i consumidors


