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La protecció del medi ambient ha adquirit un protagonisme 
creixent en la societat actual, fàcilment visible, tant en 
la producció normativa –internacional, europea, estatal, 
autonòmica i local– i en l’activitat de gestió duta a terme pels 
poders públics, com en l’actitud de la ciutadania, cada vegada 
més conscient dels problemes ambientals i preocupada per 
la conservació del planeta.

Les administracions locals, com administració més propera 
al ciutadà, desenvolupen un paper de primer ordre en la 
protecció ambiental i la prevenció del seu deteriorament i en 
el desenvolupament de polítiques de sostenibilitat. El propi 
Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix als governs locals 
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, 
sobre “La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció 
del medi ambient i el desenvolupament sostenible” [art. 84. 
2.j)]. I, efectivament, els governs locals han anat assumint 
progressivament un ampli ventall de responsabilitats en matèria 
ambiental. Malgrat que molts dels problemes ambientals tenen 
caràcter global i depassen les fronteres locals, la importància 
de l’acció local i, en particular, la municipal, té una importància 
cabdal, atès el seu caràcter d’administració de màxima 
proximitat, més permeable als problemes de la ciutadania i a 
llurs possibles solucions.

L’extraordinària dimensió de l’acerb normatiu ambiental 
internacional, europeu, estatal i català, unida al rol creixent 
dels ens locals, en la protecció del medi ambient, fan del 
tot necessari un estudi, a la llum de la normativa vigent i de 
la realitat actual, de les principals competències locals en 
matèria de medi ambient. 

Amb aquesta finalitat, aquesta Jornada pretén aprofundir en 
algunes de les qüestions ambientals actuals en clau local, 
tant des d’una perspectiva general, mitjançant algunes 
reflexions sobre la sostenibilitat en l’àmbit local i la diversitat 
del medi ambient urbà, com des d’una perspectiva més 
concreta, mitjançant l’anàlisi de la intervenció administrativa 
sobre les activitats econòmiques dels ciutadans i la prestació 
de determinats serveis públics –en particular, el sanejament 
d’aigües residuals–. 

Amb aquesta activitat es pretén posar en mans dels diferents 
operadors jurídics locals, fonamentalment dels petits i mitjans 
municipis, les eines que clarifiquin el marc d’actuació dels ens 
locals en matèria ambiental en els àmbits assenyalats, amb 
la finalitat de donar resposta a la multitud d’interrogants que 
comporta la gestió ambiental en l’àmbit local.
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Electes locals, responsables i tècnics de medi ambient, responsables i tècnics de llicències i comunicacions
DESTINATARIS

Acreditacions
Inauguració

• Il·lm. Sr. Miquel Buch I Moya , president, ACM i Consell de Governs Locals de Catalunya
• Il·lm. Sra. Montserrat Carreras i García, alcaldessa, Ajuntament de Cunit, i presidenta, Co-

missió de Medi Ambient, ACM

Lliçó inaugural:  La diversitat del medi ambient urbà
• Dr. Fernando López Ramón, catedràtic de dret administratiu, Universidad de Zaragoza, i 

director, Observatorio de Políticas Ambientales

Pausa

Ponència I: La intervenció administrativa ambiental a les activitats econòmiques de 
la ciutadania

• Dr. Josep María Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus, i professor 
associat de dret administratiu, URV

Ponència II: La gestió local del sanejament de l’aigua
• Sr. Francesc Canalias i Farrés, director, SIGMA - Consorci de Medi Ambient i Salut Pública 

de La Garrotxa

Presentació del llibre ‘Dret Ambiental Local de Catalunya’, Tirant lo blanch, València, 2017
• Dr. Fernando López Ramón, catedràtic de dret administratiu, Universitad de Zaragoza, i 

director, Observatorio de Políticas Ambientales
• Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra 

d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV, i coautor del llibre

Taula rodona: Aspectes pràctics de la intervenció administrativa mediambiental en 
els ens locals de Catalunya

• Sr. Pere Poblet i Tous, subdirector general d’intervenció i qualitat ambiental, Generalitat de 
Catalunya

• Dr. Josep María Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus, i professor as-
sociat de dret administratiu, URV

• Dra. Isabel Caro-Patón Carmona, advocada i professora titular de dret administratiu, Uni-
versidad de Valladolid

• Sr. Ernest Valls i Montagut, cap de l’àrea de serveis a les persones, Ajuntament de Tortosa
Moderador: Dra. Lucía Casado i Casado, professora titular de dret administratiu i subdirectora, 
Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, URV, i coautora del llibre
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