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Sistemes de gestió mediambientals de les 
empreses: significació i política 
El dimarts 10 de maig a les 19h a Tortosa, en el marc de les activitats 
que organitza periòdicament la Càtedra d'Economia Local i Regional 
de la Universitat Rovira i Virgili, us proposem debatre sobre la 
significació i les oportunitats que aporta la implementació de Sistemes 
de Gestió Mediambiental per a les empreses i la seva competitivitat. En 
particular, volem posar de relleu que el Mediambient és, per a les 
empreses, una font de productivitat i no un obstacle pel seu 
creixement. 
Específicament, en la monografia elaborada pel professor Miquel 
Àngel Bové i que porta per títol " Motius per la implementació de 
sistemes de gestió mediambientals a les organitzacions" s'aborden les 
motivacions que les empreses tenen per adoptar aquests sistemes, 
concentrant-se en el cas del sistema EMAS de la Unió Europea. 
L'anàlisi portat a terme implica una àmplia revisió de la literatura 
teòrica i empírica existent sobre aquest tema arreu. 
Per presentar el treball, i debatre-ho entre els professionals i les 
empreses, hem convidat a Mª José Sarrias Galceran, de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, que ens 
donarà la visió de l'administració en aquest tema.

Programa
19.00-19.15h Presentació jornada
 Misericòrdia Carles, vicerectora de Transferència i  
 Innovació, URV
 Juan Antonio Duro, director Càtedra d'Economia  
 Local i Regional, URV
 Ferran Bel, alcalde Ajuntament de Tortosa
 Joan Josep Malras, president Organisme Autònom de  
 Desenvolupament Local Diputació de Tarragona

19.15-20.00h. Els sistemes de gestió mediambiental: el punt de  
 vista de l'administració
 Maria José Sarrias, cap del Servei de Qualificació  
 Ambiental, Direcció general de Qualitat Ambiental,  
 Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat  
 de Catalunya

20:00-20:45h. Presentació document
 "Motius per la implementació de sistemes de gestió  
 mediambientals a les organitzacions
 Miquel-Àngel Bové, professor del Departament  
 d'Economia, URV

Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic a la Càtedra d'Economia Local i 
Regional, 
Telèfon: 977 44 84 80
Correu electrònic: economialocal@urv.cat
Inscripció gratuïta. Places limitades.
Es confirma l’admissió per correu electrònic.

Informació
http://www.urv.cat/catedres/economia_local/index.html 


