CURS ONLINE:
INTRODUCCIÓ AL DRET
AMBIENTAL A CATALUNYA
Segona Edició

Programa:

DE L'1 AL 29 DE JUNY
16 HORES LECTIVES
8 SESSIONS ONLINE
DE 17:00 A 19:00 H
Amb aquesta formació de l’Escola de Formació del
COAMB, volem apropar-vos al dret i la legislació
ambiental des d’un punt de vista teòric i pràctic, i de
suport al vostre dia a dia professional.
Volem proporcionar-vos claredat sobre els conceptes
i l’organització del dret ambiental, així com un repàs
introductori a la principal normativa ambiental
existent a Catalunya.
Les sessions inclouran una part teòrica i exercicis.
Amb el format d'aula virtual, podreu assistir en
directe a les sessions dels ponents en format
videoconferència. També podràs visualitzar els
vídeos de cada sessió posteriorment.
El curs estarà disponible a la plataforma online del
COAMB fins el 15 d'abril per a visualitzar els
continguts i descarregar els materials.

Docents:

Sessió 1 · 1 juny
· Introducció al curs. Funcionament del dret
ambiental internacional i de la Unió Europea:
convenis, protocols, acords, directives, reglaments,
etc.
· El funcionament del dret ambiental estatal, català
i municipal: tipus de normatives i jerarquia.
· Butlletins oficials i cercadors de normativa
actualitzada.
Sessió 2 · 3 juny
· Urbanisme i ordenació del territori
· L’ordenació del litoral.
Sessió 3 · 8 juny
· Ordenació del paisatge.
· La protecció de la biodiversitat i el patrimoni
natural.
Sessió 4 · 10 juny
· El dret d’aigües.
Sessió 5 ·15 juny
· Legislació de residus i malbaratament alimentari.
Sessió 6 · 17 juny
· La regulació de la contaminació atmosfèrica,
acústica, lumínica, electromagnètica i odorífera.
· La prevenció i el control ambiental de les activitats.

Joan Pons Solé. Ambientòleg a INSTA Serveis Jurídics Ambientals.
Ivan Hortigüela Bolsa. Advocat a INSTA Serveis Jurídics Ambientals.

Sessió 7 · 22 juny
· Dret de l'energia i del canvi climàtic.

Preus
Membres del COAMB en situació d'atur 130 €
190 €
Membres del COAMB (col·legiats i
adherits)
240 €
Altres

Sessió 8 · 29 juny
· L’avaluació ambiental de plans, programes i
projectes.
· L’accés a la informació ambiental i la participació
pública.

Més informació o dubtes a
escola.formacio@coamb.cat

INSCRIU-TE

