CURS
L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ AMBIENTAL: UN DRET BÀSIC PER EXERCIR EN EL CAMÍ DE LA
TRANSFORMACIÓ
Des de la ratificació del Conveni d'Aarhus per part de l'Estat, i després de l'entrada en
vigor de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la
informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient,
l'Administració pública està obligada a difondre la informació ambiental de què disposi i
facilitar-hi l'accés establint uns terminis i formats de resposta a les sol·licituds dels
ciutadans.

Quin són els drets de la ciutadania a rebre informació ambiental? Les entitats ambientals
tenen els mateixos drets que la ciutadania? Quines obligacions té l'Administració de
respondre les seves sol·licituds o de motivar-ne, d'acord amb la llei, la denegació? A
quines administracions podem acudir i que els podem demanar? On podem consultar la
informació ambiental disponible? Està unificada?
Les noves tecnologies d'informació i comunicació fan possible l'accessibilitat universal a la
informació ambiental, però cal que les mateixes administracions s'imposin complir amb
aquesta obligació. L'aplicació d'aquestes noves tecnologies als sistemes d'informació
geogràfica possibiliten copsar la complexitat de la realitat en capes d'informació.
Aproximar-nos a aquesta realitat sembla més fàcil, però també correm el risc d'ofegar-nos
en un mar de dades.
Aquestes noves tecnologies, a més de permetre superar les limitacions per accedir a
informació rellevant que fins fa poc dominaven el nostre panorama administratiu com una
vella herència del passat predemocràtic, també ens han de permetre superar les
limitacions en les relacions dins del sector ambiental que la distància física d'una realitat
disseminada pel territori ens imposava. És per això que el curs es realitza amb assistència
virtual amb caràcter descentralitzat.
Eixos temàtics del curs
- Accés a la informació ambiental. Drets i deures de les administracions i de la ciutadania.
La informació ambiental a l'administració europea, de l'estat, de la Generalitat, de
diputacions i local. La consulta telemàtica.
- Accés a l'assistència jurídica gratuïta.
- El dret a la bona administració.
- Sistemes d'informació geogràfica (SIG). Introducció i serveis disponibles. Introducció a
l'ús i aplicacions mòbils.
- La comunicació virtual, eina per la millor cohesió i coordinació del sector ambiental de
Catalunya (persones i entitats).
Objectius
Conèixer els drets dels ciutadans a l'hora d'accedir a la informació ambiental i el dret

d'assistència jurídica gratuïta per les entitats.
Aproximar la informació ambiental que les administracions públiques posen a disposició de
la ciutadania i millorar-ne el coneixement.
Utilitzar les TIC per ampliar nombre de beneficiaris i experimentar amb aplicacions que
facilitin la comunicació entre corresponsals distants espaialment.
Dotar el curs d'un abast territorial ampli sense incrementar significativament les emissions
de gasos d'efecte hivernacle dels assistents
Compilar informació per compartir a través de la xarxa.
Destinataris
Persones que treballin o col·laborin amb entitats del tercer sector ambiental i vulguin
ampliar coneixements per millorar l'acció ambiental.
Lloc i requeriments
El curs es realitza a distància. La presència és només virtual.
Els inscrits s'hauran de desplaçar a algun dels punts de distribució territorial arreu de
Catalunya (l'organització en facilitarà la relació) o bé hauran de disposar d'un ordinador
multimèdia (cambra, altaveus i micròfon) amb programari Windows o Mac.
Hores lectives
8 sessions de 3 hores. Total d'hores lectives 24 hores
Sessions dilluns i dimecres: 22, 24 i 29 d'octubre, i 5, 7, 12, 14 i 19 de novembre de 2012.
Durada de les sessions 3h. Horari de 19 a 22 h
Programa
1a sessió. 22 d'octubre
Connexió en xarxa dels assistents. Verificació de connexions i formació de l'ús de
l'aplicació. El treball i les relacions telemàtiques: un repte?
Toni Altaió, ADENC-EdC
El Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental. Iniciatives endegades.
Marta Subirà. Directora General de Polítiques Ambientals, Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Josep Planas, Subdirector d'Educació i Informació Ambiental, Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
L'accés a la informació pública. Legislació internacional, europea, espanyola i catalana.
Aproximació i conceptes generals.
Susana Borràs. Facultat de Ciències Jurídiques. Universitat Rovira i Virgili. CEDAT
2a sessió. 24 d'octubre
Conveni d'Aarhus. Què diu, com es transposa a la nostra legislació i com es verifica el seu
compliment. El dret de petició.
Fe Sanchis. Advocada - Consultora ambiental

L'accés a la informació ambiental i la participació pública a l'estat: la llei 27/2006. Casos
pràctics de l'accés informació ambiental i jurisprudència.
Lucia Casado. Professora agregada de dret administratiu. Facultat de Ciències Jurídiques.
Universitat Rovira i Virgili. CEDAT - Universitat Rovira i Virgili
3a sessió. 29 d'octubre
Els sistemes d'informació geogràfica SIG. Introducció general als diversos sistemes i
accessibilitat. El SIG i l'aplicació en dispositius mòbils. Aplicacions pràctiques.
UAB
4a sessió. 5 de novembre
La UE i el Medi Ambient, la informació i la participació. Quines portes podem trucar, en
quins casos i quina informació ambiental ens ofereix la Unió?
Delegació a Barcelona de la Comissió Europea
L'administració de l'estat i la informació ambiental. Les garanties d'accés i els portals
(informació i tramitació ambiental, mobilitat, energia, Instituto Geològico y Minero,
Catastro...)
Delegació del Govern a Catalunya
5a sessió. 7 de novembre
L'administració de la Generalitat i la informació ambiental a Catalunya. Accessibilitat als
portals de medi ambient i territori.
Francesc Camps. Cap de l'Àrea d'Informació Ambiental, DTES, Generalitat de Catalunya
ACA (entre d'altres GAC)
ARC
Generalitat de Catalunya. Ponents pendents de concretar
6a sessió. 12 de novembre
L'administració de la Generalitat i la informació ambiental a Catalunya. Accessibilitat als
portals de medi natural (Banc de dades de biodiversitat de Catalunya), agricultura ,
energia, mobilitat
Clara Galiana. Cap del Servei de Documentació i Estudis de la Direcció General
d'Urbanisme, DTES, Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya. Ponents pendents de concretar
7a sessió. 14 de novembre
Altres portals d'interès: Diputació de Barcelona, Observatori del Paisatge, Observatori de la
Urbanització
Carles Dalmases. Diputació de Barcelona
Observatori del paisatge
Observatori de la Urbanització. Francesc Muñoz, UAB
8a sessió 19 de novembre
Mecanismes per eliminar o reduir les barreres econòmiques que obstaculitzen l'accés a la

justicia en medi ambient: assistència jurídica gratuïta, condemna en costes, rescabalament
de les despeses judicials, replantejament de les fiances, taxes i dipòsits...
Àlex Peñalver, professor titular de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona i
membre del Fons de Defensa Ambiental.
La protecció del dret a la bona administració i el marge d'intervenció del Síndic de
Greuges.
Oficina del Síndic de Greuges
Matrícula
Gratuïta.
Certificat
A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat
d'assistència
Responsable
Toni Altaió i Morral, ADENC
taltaio@adenc.cat
937171887/937171963
Informació i inscripcions
ADENC
Sant Isidre, 140
08208 Sabadell
correu@adenc.cat
937171887/937171963
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