Curs ACTUALITZACIÓ EN
NORMATIVA AMBIENTAL
TERRITORIAL

19 octubre, 2, 9 i 14
novembre de 2016

Programa
Sessió 1. Medi natural

Inscriu-te

Sessió 2 · Planificació hidrològica i
litoral

Preus
Membres del COAMB, l'ICAB
o l'SCOT en situació d'atur

65 €

Membres del COAMB, l'ICAB
o l'SCOT

90 €

Altres

Sessió 3. Urbanisme i avaluació
ambiental estratègica
Sessió 4. Previsió de novetats
normatives i tendències

125 €

Horari: de 18 a 20 h

CURS DIRIGIT A
Tècnics de l’administració, consultors, advocats, professionals del medi ambient (ambientòlegs,
enginyers, biòlegs, etc.).
ORGANITZEN

Per què aquest curs?
En els darrers anys, tot i que no s’han aprovat noves lleis en matèria territorial, sí s’han produït una sèrie de
modificacions en diverses normatives que afecten aspectes ambientals de la gestió del territori, algunes de les
quals han estat envoltades d’una certa polèmica.
Amb les 4 sessions d’aquest curs pretenem, de manera entenedora i pràctica, fer un repàs de l’estat de la qüestió
en normativa territorial, destacant aquelles modificacions que més poden afectar el dia a dia dels professionals del
medi ambient i del dret ambiental.
Volem fer èmfasi en les novetats i punts clau de les diferents actualitzacions normatives, en com aplicarles, i
conèixer els efectes d’aquesta legislació no només al territori (com afecta a la gestió o protecció del lloc) si no a
l’exercici professional. També es dedicarà un mòdul a normativa en elaboració amb implicacions a la gestió
del territori, durant el qual s’apuntaran i debatran les tendències previstes.

Programa detallat i ponents
19 d'octubre / Mòdul 1. Medi natural.
• Llei de Montes (Ley 21/2015, de 20 de julio i Ley 43/2003, de 21 de noviembre). Reforma de la Llei forestal. Llei
del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (Ley 33/2015, de 21 de septiembre i Ley 42/2007, de 13 de diciembre).
Pla d’espais d’interès natural (PEIN) (Decret 191/2015, de 25 d'agost i Decret 328/1992, de 14 de desembre). Pla
de gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalunya 20152020 (Acord GOV/21/2015, de 17 de
febrer). Llei de Parcs Nacionals (Ley 30/2014, de 3 de diciembre).
Ponent: Lluís Toldrà (Fons de Defensa Ambiental (FDA)).
2 de novembre / Mòdul 2. Planificació hidrològica i litoral.
• Llei de protecció i ús sostenible del litoral (Ley 2/2013, de 29 de mayo) i Llei de costes (Ley 22/1988, de 28 de
julio). Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (Real Decreto 1008/2015, de 6 de noviembre).
Revisió del Pla Hidrològic de la part espanyola de la demarcació hidrogràfica de l‘Ebre (Real Decreto 1/2016, de 8
de enero). Projecte de Llei d’ordenació del litoral de Catalunya.
Ponent: Joan Pons Solé (INSTA  Serveis Jurídics Ambientals).
9 de novembre / Mòdul 3. Urbanisme i avaluació ambiental estratègica.
• Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre). Avaluació ambiental
estratègica de plans i programes.
Ponent: Rafel Audivert (Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB)).
• Ambientalització dels Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Ponent: Josep Maria Torrents (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya).
14 de novembre / Mòdul 4. Previsió de novetats normatives i tendències.
• Nova Llei de Territori. Principals novetats i àmbits d’actuació. Llei de Transparència. Incidència de la norma en
l’àmbit de l’urbanisme i el territori. Nova Llei de canvi climàtic. Principals novetats i anàlisi de la seva inclusió en la
Llei de Territori.
Ponent: Laia SorianoMontagut (Terraqui, Despatx de Dret Ambiental).

Certificat

Lloc de realització
Institut d'Estudis Catalans (IEC). C/ Carme, 47,
Barcelona. Sala Pi i Sunyer.
Com arribar: Renfe i Metro L1 (Catalunya), Metro L3 (Liceu).

Els alumnes que assisteixin al 80 % de les hores lectives
del curs obtindran un certificat d'assistència emès pel
COAMB.

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09
Si et plau, no imprimeixis aquest fulletó si no és totalment necessari

Inscriu-te

