La gestió de riscos i la continuïtat de negocis en
les ISO centren el debat d’una xerrada al Tecnoespai
El passat 19 de juliol, la Comissió de
Plans d’Autoprotecció i Protecció
Civil i la Comissió de Seguretat contra
Incendis i Emergències van organitzar
una xerrada al Tecnoespai sobre com
les normes ISO poden obrir nous
camps de treball per als professionals
que es dediquen a la gestió de la
seguretat, així com un repte per als
que es dediquen a sistemes de qualitat
o medi ambient. I és que cal tenir en
compte que l’evolució i els darrers
canvis realitzats a les normes ISO
afecten la feina dels enginyers.
Els encarregats d’abordar aquesta
qüestió van ser Meritxell Pineda,
directora del Servei de Gestió de Crisis
i Resiliència de les Organitzacions a
Espanya de l’Institut Cerdà; Laura
Alonso, responsable de Qualitat,
Medi Ambient i Prevenció de Riscos
d’ENGINYERS BCN, i Antoni Izquierdo,

president de la Comissió de Plans
d’Autoprotecció i Protecció Civil.
Durant la xerrada es va explicar que
la continuïtat de negoci és la capacitat
d’una companyia per evitar o respondre
a la interrupció de les seves activitats
habituals amb l’objectiu de prosseguirles a un nivell acceptable i recuperar
el nivell habitual al més aviat possible.
A més, es va parlar de com les noves
versions de les ISO 9.000 i 14.000
de l’any 2015 demanen a les entitats
que facin anàlisi del risc com a punt
a desenvolupar, i com l’ISO 31.000
Gestió de Riscos pot ser una bona eina
per aconseguir-ho amb bons resultats.
La sessió va finalitzar amb un torn de
preguntes dels assistents. ●
Antoni Izquierdo, M. Pineda i Laura Alonso
van parlar de les noves versions de les ISO
9.000 i 14.000 de l’any 2015.
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