
3 de maig de 2011, Tarragona  

ACTUALITZACIÓ EN REQUISITS LEGALS 

El COAMB, en col·laboració amb el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental 
de Tarragona (CEDAT), organitza aquesta Jornada d’Actua-
lització de Requisits Legals que té com a objectiu aportar 
els coneixements més actualitzats en vectors de la legisla-
ció ambiental que hagin patit modificacions, en aquest cas 
aquells relatius a llicències ambientals, contaminació 
acústica, i contaminació lluminosa.  

La jornada és gratuïta, prèvia inscripció. Dintre de cada 
mòdul es disposarà d’un espai per a resolució de dubtes i 
preguntes dels assistents. 

Destinataris 

Tècnics municipals, professionals que treballin en l’àmbit 
del Medi Ambient en el sector públic o privat. 

Objectius 

Mòdul I Prevenció i Control Ambiental d’Activitats 

Aclarir als assistents les novetats de la llei 20/2009 d’una 
manera pràctica i que ajudi a resoldre els dubtes més habi-
tuals per posar-se al dia en el compliment de la llei, tant 
des del punt de vista d’una empresa com des de l’adminis-
tració i agents de control. 

Mòdul II Contaminació Acústica 

Informar sobre els canvis que planteja el Decret 176/2009, els nous criteris de zonificació 
dels mapes acústics i les zones de sensibilitat acústica, els requisits adaptar als nous cri-
teris aquells plans que ja estan aprovats. 

Mòdul III Contaminació Lluminosa 

Aportar als tècnics i professionals informació sobre les darreres novetats en l’aplicació 
de la llei i el reglament de prevenció de la contaminació lluminosa i mostrar casos pràc-
tics de programes d’actuacions desenvolupats en el marc dels Plans municipals d’ade-
quació de la il·luminació exterior. 

Presentació 

Informació pràctica 

 Divendres, 15 d’octubre de 2010 9,15 a 14:00 h.  

 Sala de la Cultura de les Borges Blanques . 

Adreça,número, ciutat. 

 Mapa 

  

 Assistència lliure. 

 Inscripcions fins a l’11 d’octubre a través del: 

 Formulari d’inscrípció. 

Informació pràctica 

On 

Sala de Graus de la Facul-

tat de Ciències Jurídiques 

de la URV. Avinguda Cata-

lunya, 35. Tarragona. 

Com arribar: Renfe 

(Tarragona), Autobús Línia 

2.   

Quan 

Dimarts, 3 de maig de 

2011.  

Horari: 9 a 14,30 h. 

 

Cost  

Jornada gratuïta (places 

limitades) 

Data límit d’inscripció: 26 

d’abril. Per a més informació 

o dubtes, contacteu amb  

coamb@coamb.cat. 

Inscripcions aquí 

 Un cicle de jornades 

La jornada s’ha celebrat també a Manresa, Girona i Vic.   

Es lliurarà un certificat a tots les persones que acreditin l’assistència a la jornada .  

http://emtanemambtu.cat/
http://emtanemambtu.cat/
https://creator.zoho.com/coamb/inscripcio-jornada-actualitzacio-tgn/form-perma/inscripcio_jornada_actualitzacio_tgn/6hPau8vBD055nmTtnWkjHtDquu3f73bp3vr9wgEaMfQCFzZFC0OtS7q8Vv7qh0xFryyha3TN6HYK7uRwEN2aKXeadavraKQHwMjq/
https://creator.zoho.com/coamb/inscripcio-jornada-actualitzacio-tgn/form-perma/inscripcio_jornada_actualitzacio_tgn/6hPau8vBD055nmTtnWkjHtDquu3f73bp3vr9wgEaMfQCFzZFC0OtS7q8Vv7qh0xFryyha3TN6HYK7uRwEN2aKXeadavraKQHwMjq/
https://creator.zoho.com/coamb/inscripcio-jornada-actualitzacio-tgn/form-perma/inscripcio_jornada_actualitzacio_tgn/6hPau8vBD055nmTtnWkjHtDquu3f73bp3vr9wgEaMfQCFzZFC0OtS7q8Vv7qh0xFryyha3TN6HYK7uRwEN2aKXeadavraKQHwMjq/
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=ca&geocode=&q=Facultat+de+Ciencies+Juridiques,+Tarragona&aq=1&sll=41.118762,1.248354&sspn=0.009085,0.01929&ie=UTF8&hq=Facultat+de+Ciencies+Juridiques,&hnear=Tarragona,C:/Users/Roser/Documents/Archivos%20de%20Outloo


 Organitzen:       

Programa i ponents 

9:00 h. Benvinguda i presentació, a càrrec de la Directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de 

Catalunya, la Sra. Assumpta Farran i Poca.  

9:30 h. Mòdul I. Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.     

La nova llei pren el relleu de la Llei 3/1998 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIAA), i mo-

difica substancialment el règim d'autorització i control de les activitats públiques i privades amb repercussió 

sobre el medi. 

· Línies generals de la llei 20 / 2009. Perquè una nova llei, novetats i millores que presenta.  

· Adaptació de les empreses a la llei. Implicacions dels canvis en els annexos, contingut i periodicitat de con-

trols i revisions de les llicències. 

· Adaptació dels municipis a la llei. Revisió de les ordenances d’activitats. 

· Posada en marxa de la llei . Règim transitori. Reglaments de desplegament de la llei. Relació amb altres 

normatives (espectacles i activitats recreatives, incendis).   

Ponents: Lucía Casado (Professora titular de Dret administratiu de la URV i coordinadora de recerca del CE-

DAT) i Josep Maria Sabaté (Lletrat de l'Ajuntament de Reus i professor associat de Dret Administratiu de la 

URV ). 

11:00 h. Pausa.   

11:30 h. Mòdul II. Novetats en la legislació sobre contaminació acústica.   

La llei 16/2002 regula les mesures necessàries per a prevenir i corregir la contaminació acústica i estableix el 

règim d’intervenció administrativa per al seu control. El Decret 176/2009, que desplega la Llei, modifica els 

criteris de zonificació dels mapes acústics i les zones de sensibilitat acústica. 

· Marc normatiu i reglamentació sobre contaminació acústica. 

· Llei 16/2002 de protecció contra la Contaminació Acústica i Decret 176/2009. Mapes de capacitat acústica, 

criteris de zonificació, activitats, directrius de compatibilitat d’usos. 

· Resolució de problemes i de casos pràctics.  

Ponent: Maite Majó. Responsable d’Avaluació del Soroll del Departament de Medi Ambient. 

13:00 h. Mòdul III. Novetats en la legislació sobre contaminació lluminosa.    

La Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de la il·luminació exterior per a la protecció del Medi nocturn, que es 

desplega mitjançant el Decret 82/2005, de 3 de maig,  promou la prevenció i la correcció dels efectes pertor-

badors de la contaminació lluminosa. 

· Introducció a la prevenció de la contaminació lluminosa, marc normatiu i reglamentació. 

· Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de la il·luminació exterior i Decret 82/2005.  

· Resolució de problemes i de casos pràctics. Plans municipals d’adequació de la il·luminació exterior.  

Ponent: Lluís Gustems. Oficina per la Prevenció de la Contaminació Lluminosa de la Generalitat de Catalu-

nya. 

14:30 h. Fi de la jornada.   

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

 


