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PROGRAMA SESSIONS SEGURETAT AMBIENTAL

1.  Conceptes generals: seguretat, prevenció, risc i perill ambientals (4 hores)

Aproximació als conceptes esmentats. Prevenció versus repressió.Concepte de risc

ambiental i anàlisi del risc. Riscos naturals i riscs d’origen antròpic.Tipus i models

d’accidents.Models de vulnerabilitat. Exemples pràctics.

2. Concepte de seguretat integral (2 hores)

El nou concepte de seguretat integral. Interrelacions i estratègies globals d’aplicació.

3. Organització i competències de la seguretat pública a Catalunya. Seguretat

pública i medi ambient (4 hores)

La seguretat pública cap el medi ambient. Sistemes prevenció,control i vigilància.El

paper dels cosos policials en la protecció del medi ambient. Casos pràctics en

contaminació atmosfèrica (núvols tòxics, models de dispersió).

4. Seguretat privada.Dret de la seguretat privada (2 hores)

El paper de la seguretat privada en la protecció del medi ambient.La col.laboració entre

seguretat privada i pública. Normativa de aplicació.

5. Normativa en matèria de seguretat industrial, alimentària i sanitària (4 hores)

Anàlisi de la principal normativa en matèria de seguretat industrial, alimentària i

sanitària. Explosions i els seus efectes. Càlcul de danys per incendis i bleve-fireball.

Avaluació de riscs en la introducció d’organismes modificats genèticament.Episodis de

vaques bojes, peste porcina i presència de dioxines en l’aviram.

6. Seguretat en els productes i seguretat laboral (4 hores)

La seguretat en el cicles productius. Responsabilitat jurídica en la seguretat dels

productes.L’anàlisi del cicle de vida dels productes.Seguretat i qualitat de productes

Estratègies pe la reducció del risc ambiental en els cicles productius.

Interrelacions entre la seguretat i prevenció de riscos laborals.El medi ambient intern en

els espais productius.

7. Seguretat en els transports (2 hores)

Transport i riscs ambientals.Vesaments accidentals. Efectes sobre el medi. Accions

encaminades a la reducció de l’impacte
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8. Seguretat energètica i nuclear (2 hores)

Estratègies energètiques nacionals i riscos associats. Competències estatals,

autonòmiques i locals en els plans d’emergència nuclear.

9. Seguretat química i bacteriològica (2 hores)

El risc de contaminació per agents químics i bacteriològics. Bioterrorisme: realitat i

mite.

10. Impacte ambiental (2 hores)

La Directiva IPPC.La llei de Intervenció Integral de L’Administració Ambiental. La

normativa estatal i autonòmica de Impacte Ambiental. Exemples pràctics de projectes

amb elevat impacte ambiental


