
Els dies 12, 17 i 19 d'abril
de 16:30 a 19:30 

(i en format autoestudi) 

Inscriu-te!

L’impacte de la contaminació acústica en la salut és cada vegada més reconegut
per la societat i no només suposa un nou nínxol en el mercat laboral sinó que, cada
vegada més, els professionals del medi ambient, de consultories o d’entitats de
control, tenen la necessitat de tenir-ne coneixements teòrics i de mesura. Per la
seva banda la contaminació lumínica està presentant-se cada cop més com un
problema ambiental de gran rellevància al que també s’ha de donar resposta.

Des del COAMB et proposem un curs introductori sobre contaminació acústica i
lumínica destinat a conèixer el marc normatiu a Catalunya, a treballar els
conceptes bàsics i entendre la pràctica de la mesura. El curs consta de 9 hores
lectives que podràs realizar a través de vidoconferència de forma síncrona o en
format autoestudi.

Curs Online
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I
LUMÍNICA A CATALUNYA.
Fonaments i marc normatiu

Organitza:

Adquirir els fonaments teòrics sobre contaminació acústica i lumínica
Conèixer la normativa aplicable
Conèixer les nocions bàsiques en quant a gestió i planificació d’aquests vectors

Objectius:

Personal tècnic de consultories ambientals i entitats de control 
Personal tècnic de medi ambient de l'administració local
Estudiants de Ciències Ambientals
Altres persones interessades en la matèria

Curs dirigit a:

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=47089
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=47089


Programa del Curs

BLOC 1. Contaminació Acústica sessions 1 i 2

Què és la contaminació acústica?
Normativa d'aplicació
Nivells d'avaluació
Intervenció administrativa
Determinació dels nivells sonors

BLOC 2. Conataminació Lumínica sessió 3

dilluns 13 de març

Què és la contaminació lumínica?
Normativa d'aplicació
Zonificació
Horaris d'ús

Inscriu-te!

Preus:
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) en atur o precol·legiats
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) 
Entitats col·laboradores.
Preu general

60€
100€
130€
180€

Per a més informació contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 633470649.

Formació bonificable per a empreses

Docent

Martí Capellas Morera. Llicenciat en ciències ambientals i geòlogia amb màster en
acústica arquitectònica i ambiental. Amb experiència en contaminació acústica i
lumínica en el sector públic i privat.

Format ONLINE en directe o autoestudi

Cada inscrit rebrà un accés específic a l'espai del curs, des del que podrà accedir a
la documentació i a les sessions per videoconferència del curs. Podràs seguir en
directe les sessions o visualitzar el curs posteriorment al teu ritme i sense límit de
temps a través del campus virtual.

Per a l'obtenció del certificat caldrà haver assistit o visualitzat com a mínim el 80%
del curs i haver superat un petit qüestionari.

Pla de mostreig
Mesura d'immissió
Tractament de dades
Avaluació del compliment normatiu
Vibracions

Enllumenat exterior
Característiques específiques de les
instal·lacions d'enllumenat exterior
Documentació tècnica

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=47089
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=47089

