
Curs 

AVALUACIÓ AMBIENTAL 

ESTRATÈGICA 

5, 12 i 20 de març 
de 2018 

Inscriu-te

Preus 
Membres del COAMB 
en situació d'atur                 100 € 
Membres del COAMB 
(col·legiats i adherits)          140 € 
Altres                                   180 € 

Programa

Sessió I (5 març) 
9:30 a 11:30 h Presentació i evolució de l'avaluació 
ambiental estratègica. Context, objectius, evolució i 
actualitat. Ponent: Sergi Cantó (Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya). 
12 a 14 h Conservació de la biodiversitat en el 
planejament urbanístic. Aspectes rellevants (hàbitats, 
fauna, vegetació, connectivitat...) i mesures que es poden 
aplicar tant a l'ordenació com als projectes. Ponent: 
Roser Campeny (Minuartia). 

Sessió II (12 de març) 
9:30 a 11:30 h Incidència del planejament urbanístic en 
l’adaptació al canvi climàtic. Vulnerabilitat i capacitat 
d'adaptació dels municipis. Criteris a analitzar i mesures a 
considerar en la planificació. Ponent pendent de 
confirmació. 
12 a 14 h Integració de la qualitat del paisatge en el 
planejament. Eines per analitzar la sensibilitat 
paisatgística i mesures aplicables en l'ordenació per tal 
d'integrar el paisatge. 
Ponent: Pere Sala (Observatori del Paisatge). 

Sessió III (20 de març) 
9:30 a 11:30 h Estudi i valoració d'alternatives. 
Metodologia d'anàlisi. Analitzarem quines variables 
s'han de tenir en compte a l'hora de definir i seleccionar 
les alternatives. Ponent: Xavier Mayor (Irbis). 
12 a 14 h Casos pràctics. 
Diferents professionals exposaran com ha millorat 
ambientalment un pla o projecte durant el tràmit 
d'avaluació ambiental. 

12 hores lectives 
Horari de 9:30 a 14 h 

 

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09 Inscriu-te

Seu del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 
(COAMB). C/ Muntaner, 81, 6è 1a, Barcelona. 
Com arribar: Metro L1 (Universitat), L5 (Hospital Clínic). 

Certificat

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

Lloc realització 

Destinataris

Redactors de plans urbanístics i de documents 
d’avaluació ambiental. Responsables i tècnics 
municipals d’urbanisme i de medi ambient. 
Responsables i tècnics de l’administració 
ambiental i urbanística.

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=16863
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=16863

