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El Diploma de postgrau en gestió pública tèc-
nica i jurídica del medi ambient als ens locals, 
III edició, Barcelona, 2019-2020, és un títol 
interuniversitari oficial i propi de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), organitzat per l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques (ACM), 
el Centre d’estudis de Dret Ambiental de Tarra-
gona (CEDAT) i la Fundació URV (FURV), amb 
la col·laboració de la Càtedra d’estudis Jurí-
dics Locals Màrius Viadel i Martín i la Càtedra 
Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals.

El medi ambient i la seva protecció han esde-
vingut una política fonamental del conjunt de 
les administracions públiques, també de la lo-
cal; especialment en aquest moment d’emer-
gència climàtica. La Unió Europea amb la seva 
funció normativa cada cop més especialitza, 
eleva els estàndards de protecció en els dife-
rents sectors de la matèria ambiental: atmos-
fera, sorolls, protecció del sol, biodiversitat, 
aigües, costes i mars, etc, per a fer front al 
canvi climàtic que de forma irremissible està 
transformant el nostre planeta.

El contingut d’aquest programa de postgrau 
que va iniciar-se a Tarragona el curs 2010-
2011, de la ma de la Diputació de Tarragona, 
amb una càrrega docent de 30 crèdits ECTS 
(22 crèdits lectius i 8 crèdits per a l’elaboració 
d’un cas pràctic o un treball monogràfic final) 
pretén assolir una formació completa i apli-
cada en el règim jurídic i la gestió pública del 
medi ambient a l’administració pública, en es-
pecial, a la local. 

Els ens locals han de prestar el serveis als ciu-
tadans i ciutadanes i desenvolupar llurs activi-
tats amb eficiència i eficàcia i, en aquest sentit 
la formació del personal al servei d’aquest és 
fonamental per a assolir aquests objectius. I, 
en aquesta línia; aquest programa intenta con-
jugar els continguts teòrics especialitzats amb 
les experiències pràctiques dels diferents ens 
locals, a fi d’aportar les millor pràctiques, i les 
tècniques i instruments més adequats per a 
la gestió pública del medi ambient, tot desta-
cant tots aquells aspectes que contribueixen a 
l’excel·lència en la qualitat dels serveis i de les 
organitzacions públiques. 

La finalitat del Diploma de postgrau en gestió 
pública tècnica i jurídica del medi ambient als 
ens locals és la formació en tasques de gestió 
tècnica i jurídica del medi ambient del perso-
nal al servei de les administracions públiques 
locals -municipal, comarcal o provincial i els 
seus ens instrumentals-, en particular, que 
ocupa llocs de gestió, comandament o direc-
ció.

L’equip docent està format especialistes i ex-
perts en cada tema, professors universitaris, 
tècnics superiors i personal directiu de l’admi-
nistració  i altres professionals altament qualifi-
cats, amb prestigi i experiència docent i pràcti-
ca reconeguts que disposen de la perspectiva 
pràctica i de la formació necessària per oferir 
un enfocament pluridisciplinar, transversal i in-
tegrat de la gestió pública del medi ambient

OBJECTIUS

• Analitzar el marc jurídic medi ambiental i la 
seva incidència en el món local, a la llum 
d’una administració  europea en crisi en un 
moment d’emergència i canvi climàtics.

• Adquirir els coneixements organitzatius, 
econòmics, jurídics i gerencials en matèria 
de gestió pública del medi ambiental, en 
particular, a les administracions locals de 
Catalunya.

• Assolir els coneixements necessaris per a 
la millora de la gestió i la modernització de 
l’administració local pel que fa als procedi-
ments administratius en matèria ambiental 
general i sectorial.

1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS



El Diploma de postgrau en gestió pública tècni-
ca i jurídica del medi ambient als ens locals està 
adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES) i al Sistema Europeu de Transferència i 
Acumulació de Crèdits (ECTS), amb una càrre-
ga acadèmica de 30 cr. ECTS, dels quals 24 cr. 
són lectius (22 cr. teòrics, 2 cr. pràctics)  i 6 cr. 
per la realització d’un exercici pràctic final,

El programa es desenvolupa en format presen-
cial i comprèn cinc mòduls de continguts fo-
namentals, sessions monogràfiques, sessions 
pràctiques i un exercici final. 

Els mòduls de contingut pluridisciplinar teòric i 
pràctic que analitzen detingudament la gestió 
pública del medi ambient local des d’una pers-
pectiva tècnica i jurídica a l’hora.

En el mòdul monogràfic es comptarà amb l’ex-
periència d’experts de reconegut prestigi en 
àmbits materials específics de la matèria am-
biental. En el mòdul pràctic es preveu l’anàlisi 
i la resolució de casos pràctics al llarg de l’any 
sobre la temàtica desenvolupada en el marc del 
programa. I la realització d’un exercici final per 
tal d’analitzar en profunditat aspectes concrets 
del programa.

D’acord amb la normativa universitària, es re-
quereix l’assistència de com a mínim al 80% de 
les sessions a fi de poder assolir la titulació de 
postgrau.

Mòdul I.- Introducció al medi ambient (4.5 
cr. ECTS)

0.- Inauguració.- Població i prosperitat versus 
planeta: el difícil equilibri de les Ps que marca-
ran el segle XXI
1.- Objectius de de desenvolupament sosteni-
ble i Agenda 2030
2.- Bases ambientals i desenvolupament sos-
tenible 
3.- Introducció a l’enginyeria ambiental 
4.- Economia del medi ambient 
5.- Comunicació ambiental i dret a la informació 
6.- Medi ambient i drets humans 
7.- Ecologia i medi ambient 
8.- Empresa i medi ambient: responsabilitat so-
cial corporativa 
9.- Canvi i/o emergència climàtics 

Mòdul II.- Dret ambiental general (4.5 cr. 
ECTS)

10.- Introducció al dret internacional públic i al 
dret ambiental de la Unió Europea
11.- Organització administrativa i competències 
en matèria de medi ambient 
12.- Dret d’accés a la informació en matèria de 
medi ambient 
13.- Participació i accés a la justícia en medi 
ambient 
14 .- Avaluació d’impacte ambiental 
15.- Intervenció administrativa general i preven-
ció i control integrats de la contaminació
16.- Responsabilitat per dany ambientals
17.- Etiquetatge i gestió ambiental. Compra 
verda 
18.- Tutela judicial del medi ambient 

Mòdul III.- Dret ambiental especial (5 cr. 
ECTS)

19.- Ordenació del territori i dret urbanístic 
20.- Avaluació ambiental estratègica 
21.- Fiscalitat ambiental 
22.- Conflicte ambiental i protecció penal 
23.- Sistemes d’informació geogràfica
24.- Salut i medi ambient
25.- Turisme i medi ambient
26.- Agricultura i medi ambient
27.- Prevenció de riscos mediambientals
28.- Medi ambient i ens locals: De l’Agenda 21 
a l’Agenda 2030  

Mòdul IV.- Introducció a la gestió ambien-
tal ( 1 cr. ECTS)

29.- Principis de la gestió pública i de la qualitat 
ambiental
30.- Gestió pública ambiental

Mòdul V.- Intervenció i gestió ambiental 
sectorial (6 cr. ECTS)

31.- Gestió de les aigües 
32.- Protecció atmosfèrica 
33.- Biodiversitat i protecció del medi natural 
34.- Protecció de les costes i els mars 
35.- Gestió de l’energia 
36.- Protecció del sòl 
37.- Gestió dels residus sòlids 
38.- Contaminació lumínica 
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39.- Contaminació per sorolls 
40.- Contaminació  per radiacions ionitzants i 
no ionitzants i ones 

Mòdul VI.- Sessions monogràfiques (1 cr. 
ECTS)

41.- Catalunya en l’emergència climàtica
42.- El medi ambient com a leitmotiv del futur 
de la nostra civilització 
43.- Economia circular i la sostenibilitat
44.- Organització administrativa i realitat funcio-
nal territorial
45.- Del control a la inspecció ambiental en el 
marc de la Directiva d’Emissions Industrials 
00.- Cloenda.- El règim del comerç de drets 
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle 
(EU-ETS)
El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 
(PNIEC) 2021-2030 y el Marc legislatiu 2030. El 
Paguet d’Energia Neta o d’Hivern 

Mòdul VII.- Praxis (2 cr. ECTS)

Mòdul VIII.- Treball final (6 cr. ECTS)

3. DESTINATARIS
• Funcionaris habilitats, directius i càrrecs de 

comandament dels ens locals.
• Tècnics d’administració local, en especial en 

serveis ambientals.
• Graduats i titulats superiors de primer i segon 

universitari que estiguin interessats en en la 
gestió pública, en particular local

5. TITULACIÓ
El programa condueix a l’obtenció del títol de 
Diploma de postgrau en gestió pública tècnica i 
jurídica del medi ambient als ens locals, atorgat 
per la Universitat Rovira i Virgili.

4. REQUISITS I ADMISSIÓ
Nombre de places: 30

Requisits: Es requereix estar en possessió de ti-
tulació universitària de primer cicle (diplomat, en-
ginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle 
(llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

Criteris de selecció: currículum vitae, equilibri 
territorial i ordre de sol·licitud.

6. DIRECCIÓ ACADÈMICA
• Dra. Lucía Casado Casado, professora 

titular de dret administratiu i investigadora, 
CEDAT, URV

• Dra. Aitana de la Varga Pastor, profes-
sora agregada interina de dret administratiu 
i investigadora, CEDAT, URV

• Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, pro-
fessor titular de dret administratiu i coordi-
nador de relacions externes, CEDAT, URV

INFORMACIÓ
GENERAL
Lloc de realització:
Aula de formació
ACM 
València, 231, 5è 2a
08007 Barcelona

Calendari:
Dilluns de 10 a 14 h. i de 15.30 a 19.30 h.
Novembre 2019 a juliol 2020

Inscripció
Cal formalitzar la inscripció mitjançant la 
butlleta que trobareu a la pàgina web de 
l’ACM: http://www.acm.cat/formacio

Preu de la matrícula: 800€

Informació
Per a més informació, podeu trucar al telè-
fon 934 961 616 (ext. 107) o adreçar-vos 
al correu electrònic eva.bataye@acm.cat i 
al web de l’ACM www.acm.cat 

7. COORDINACIÓ ACADÈMICA
• Dra. Marina Rodríguez Beas, professora 

lectora interina de dret administratiu, URV 
• Laura Presicce, professora en formació 

de dret administratiu, URV



Dr. Salvador Anton i Clavé, catedràtic de geogra-
fia, URV

Dr. José Luís Blasco Díaz, catedràtic de dret ad-
ministratiu, Universitat Jaume I

Dr. Martí Boada i Juncà, professor titular de geo-
grafia i investigador, Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals, UAB

Dr. Dieter Boer, professor titular d’enginyeria me-
cànica, URV

Dra. Susana Borràs i Pentinat, professora agre-
gada de dret internacional públic i relacions interna-
cionals, URV 

Dr. Joaquim Borrell i Mestre, exmagistrat, Sala 
Contenciosa Administrativa, Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya

Dr. Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de 
ciència política i de l’administració, UdG

Joan Ramon Cabello i Rimbau, responsable de 
prevenció ambiental, Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada (OGAU), Departament de Territori i Soste-
nibilitat, Tarragona

Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de 
dret administratiu i subdirectora, CEDAT, URV

Dr. Endrius Eliseo Cocciolo, professor agregat de 
dret administratiu, URV

Dr. Antonio Embid Tello, professor lector de dret 
administratiu, Universitat Carlos III

Jordi Escolà i Rovira, consultor mediambiental i 
col·laborador, CEDAT, URV

Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de 
dret administratiu, UdL

Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular 
de dret administratiu i coordinador de relacions ex-
ternes, CEDAT, URV

Dra. Susana Galera Rodrigo, professora titular de 
dret administratiu, URJ

Dr. Miquel Àngel García Cestona, catedràtic 
d’economia de l’empresa, UAB 

Dra. Judith Gifreu i Font, directora, Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
professora titular de dret administratiu i directora, 
Càtedra Enric Prat de la Riba, d’Estudis Jurídics Lo-
cals, UAB

Dr. José Manuel Gómez González, cap de servei 
Jurídic d’Ordenació del Territori, Consell Insular de 
Mallorca

Dr. Armengol Grau i Franquet, gerent, SIRUSA 

Dr. Joan O. Grimalt i Obrador, professor investi-
gador, Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de 
l’Aigua (IDAEA), CSIC

Joan Groizard Payeras, director general, Institut 
per a la Diversificació Energètica i l’Estalvi (IDAE), 
Ministeri per a la Transició Ecològica, Govern d’Es-
panya 

Dra. Isabel Junquera i Muriana, consultora so-
cioambiental, Repte Territorial, S.L

Teresa Lahuerta Gonzalvo, directora de l’assesso-
ria jurídica, Agència Catalana de Residus, Generalitat 
de Catalunya

Carles López i Sala, responsable d’Avaluació i 
Gestió de la Contaminació Acústica, Servei de Pre-
venció i Control de la Contaminació Acústica i Lumí-
nica, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic, Generalitat de Catalunya

Dr. Jordi López i Tena, investigador postdoctoral 
de comunicació, URV

Dr. Josep Enric Llebot i Rabagliati, catedràtic de 
física de la matèria condensada i director, Departa-
ment de Física, UAB i president, Patronat del Parc 
Nacional d’Aigüestortes

Dr. Jaume Marlès i Magre, investigador, ICTA, UAB

Dra. Maria Marquès i Banqué, professora col·la-
boradora de dret penal, URV

Daniel Milán i Cabré, gerent, Empresa Municipal 
d’Aigües de Tarragona S.A. (EMATSA)

Eva Morales López, consultora en responsabilitat 
social corporativa, Empenta Consulting

8. PROFESSORAT



Dr. Juan Emilio Nieto Moreno, professor asso-
ciat de dret administratiu, UAB

Dr. Josep Oliveras i Samitier, catedràtic emèrit 
de geografia i ex-director, Càtedra de Desenvolu-
pament Sostenible, DOW-URV

Josep Maria Ollé i Martorell, tècnic d’enllume-
nat públic de l’Àrea de Via Pública, Ajuntament de 
Reus i professor associat de luminotècnia, URV

Dr. Emilio Padilla Rosa, professor titular d’eco-
nomia aplicada, UAB

Dr. Joan Pagès i Galtés, catedràtic de dret fi-
nancer i tributari, URV

Núria Pallarès i Martí, vicesecretària general, 
Ajuntament de Tarragona i professora associada 
de dret administratiu, URV

Sergi Paricio i Ferrero, cap, Servei per a la Pre-
venció de la Contaminació Acústica i Lumínica, 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic, Generalitat de Catalunya

Núria Parpal Servole, cap, Secció de Planifi-
cació Ambiental Local, Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat, Gerència de Serveis de 
Medi Ambient, Diputació de Barcelona 

Dr. Àlex Peñalver i Cabré, professor titular de 
dret administratiu, UB

Dra. Motserrat Peretó i García, professora ti-
tular de dret financer i tributari, UAB

Dra. Maria Yolanda Pérez Albert, professora 
titular de geografia, URV

Dr. Antoni Pigrau i Solé, catedràtic de dret in-
ternacional públic i relacions internacionals i di-
rector, CEDAT, URV

Pere Poblet i Tous, subdirector general d’inter-
venció i qualificació ambiental, Direcció General 
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Departa-
ment de Territori Sostenibilitat, Generalitat de Ca-
talunya

Laura Presicce, becària de recerca de dret ad-
ministratiu i investigadora, CEDAT, URV

Arnau Queralt i Bassa, director, Consell Asses-
sor per al Desenvolupament Sostenible, Genera-
litat de Catalunya

Dra. Marina Rodríguez Beas, professora lecto-
ra interina de dret administratiu, URV

Míriam Romero Rull, tècnica, Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, Gerència de 
Serveis de Medi Ambient, Diputació de Barcelona

Dr. Juan Carlos Ruíz Dorado, exdirector exe-
cutiu, REPSOL Química

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

Dr. Òscar Saladié i Borraz, professor agregat 
de geografia i director, Càtedra de Desenvolupa-
ment Sostenible, DOW-URV 

Salvador Samitier i Martí, director, Oficina del 
Canvi Climàtic, Departament de Territori i Soste-
nibilitat, Generalitat de Catalunya

Gil Salvans i Muns, director, Agència Local 
d’Energia d’Osona

Dr. René Javier Santamaría Arinas, professor 
titular de dret administratiu, Universitat de La Rio-
ja

Dr. David Saurí i Pujol, catedràtic de geografia 
humana i coordinador, Grup de Recerca en Aigua 
Territori i Sostenibilitat (GRATS), UAB

Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora 
agregada de dret administratiu i investigadora, 
CEDAT, URV

Dr. Josep Maria Vegara i Carrió, catedràtic 
emèrit de fonaments d’anàlisi econòmica, UAB



Amb la col·laboració de

Amb el suport de:

C/ València 231, 6a 08007 BARCELONA 
T 93 496 16 16 F: 93 216 02 86
acm@acm.cat


