Evolució de la Normativa Urbanística.
Règim Urbanístic del Sòl i Planejament
Territorial Urbanístic
1a Edició
Codi: 204097
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 10.00
Idioma: Català,Espanyol
Data d'inici: 14/10/2020
Data darrera sessió presencial: 11/01/2021
Data de finalització: 11/01/2021

Horari: Dilluns i dimecres de 16.15 i 20.15 h CURS HÍBRID Les classes es poden seguir de forma presencial o per
videoconferència a través de la plataforma Zoom. Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a
motius aliens a la Fundació, el curs podria continuar amb normalitat combinant videoconferències, principalment, i treball on line.
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Edifici Giroemprèn. Aula 4 o bé per videoconferència
mitjançant Zoom
Places: 24 ( es reserven 3 places per al curs d'especialització )

Preus i descomptes
Preu: 700 €

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
08/09/2020

Hora
17:00

Sessió informativa 2

15/09/2020

17:00

Lloc
ONLINE per videoconferència amb el programa Google Meet
fent clic aquí
Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona
(Presencial)

Raons per fer el curs
L'urbanisme s'ha convertit en les últimes dècades en un instrument essencial no només per a configurar l'espai en què vivim sinó

també per garantir una correcta aplicació de moltes altres polítiques. En aquest sentit els instruments de planejament, territorials
o urbanístics, són l’instrument en què cristal·litzen les prescripcions de diverses polítiques públiques.
El Curs d’Especialització en Règim Urbanístic del Sòl i Planejament Territorial i Urbanístic vol dotar a l’alumne de les eines
necessàries per entendre el règim urbanístic del sòl i la seva interrelació amb el planejament i el conjunt de polítiques públiques.

Presentació
El Curs d’Especialització en Evolució de la Normativa Urbanística. Règim Urbanístic del Sòl i Planejament Territorial i Urbanístic té
com a principal objectiu la formació i capacitació professional del personal dels ens locals de Catalunya (municipis i consells
comarcals) o d’altres professionals que tinguin interès en introduir-se en l’urbanisme i singularment en matèria de règim urbanístic
del sòl i planejament territorial i urbanístic.

Objectius
Els estudiants adquiriran els coneixements necessaris a nivell teòric, pràctic en:
El règim urbanístic del sòl
Els instruments de planejament urbanístic i territorial
La incidència de la legislació sectorial en matèria urbanística
La discrecionalitat del planificador
El control jurisdiccional
Les alternacions de planejament i la responsabilitat patrimonial
La transparència i la participació pública en l’urbanisme

Sortides professionals
El curs ofereix un coneixement ampli sobre règim urbanístic del sòl i planejament territorial i urbanístic, fet que permet que es pugui
accedir a assessories jurídiques o a la pròpia Administració Pública en els seus grups més alts, entre d’altres possibles sortides
professionals.

A qui s' adreça
Tant a estudiants que vulguin obtenir una especialització capacitadora per ocupar llocs de responsabilitat en l’Administració local,
com a professionals en actiu, tant de l’Administració pública com del sector privat que es relacionin amb les entitats locals.
L’heterogeneïtat del grup al qual es dirigeix el curs enriqueix notablement les sessions ja que augmenta la visió pràctica i diferenciada
de les problemàtiques concretes en el sí de les Administracions Públiques, remarcablement pel que fa als ens locals.
Especialment, però no exclusivament, adreçat els titulats següents:
Llicenciatura o Grau en Dret
Llicenciatura o Grau en Economia
Llicenciatura o Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració
Llicenciatura o Grau en Sociologia.
Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Estructura modular
Gestió i Dret Local
Dret Urbanístic
Evolució de la Normativa Urbanística. Règim Urbanístic del Sòl i Planejament Territorial Urbanístic
Gestió i Execució Urbanístiques
Intervenció Administrativa en l'Ús del Sòl, Subsòl i Edificacions

Protecció de la Legalitat Urbanística

Pla d'estudis
Evolució de la Normativa Urbanística. Règim Urbanístic del Sòl i Planejament Territorial
i Urbanístic
S’estudiaran els antecedents històrics i les fonts del dret urbanístic; els fonaments de l’urbanisme i l’ordenació del territori i els
antecedents històrics de l’urbanisme. El dret urbanístic a partir de la Constitució espanyola de 1978 i l'actual marc normatiu.

Titulació
Curs d'Especialització en Evolució de la Normativa Urbanística. Règim Urbanístic del Sòl i Planejament Territorial Urbanístic per la
Fundació UdG: Innovació i Formació

Metodologia
En general un cop exposada la part teòrica a classe, es resoldran casos pràctics on seran aplicats els coneixements adquirits. Aquestes
pràctiques hauran de ser presentades al professor per a la seva avaluació.

Sistema avaluació
S’estableix un mínim d’assistència al 80% de les sessions per poder superar el curs.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander
Finançament Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis de postgrau, l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) impulsa
aquest programa de préstecs.
Per a més informació feu clic en el logotip.

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la Fundación Estatal para la Formación en el

Empleo-FUNDAE (abans coneguda com a Fundació Tripartida).
Més informació: Què són les bonificacions de la formació a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo FUNDAE
Els treballadors autònoms poden desgravar la factura nominal de la seva matrícula en la declaració de l’impost de l’IRPF.
Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent
Direcció
Dr. Joan Manuel Trayter Jiménez
Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Girona.

Coordinació
Dr. Josep Maria Aguirre Font
Professor de Dret Administratiu, Universitat de Girona.

Dr. Albert Lladó Martínez
Professor associat de dret administratiu de la Universitat de Girona.

Professorat
Dr. Josep Maria Aguirre Font
Professor de Dret Administratiu, Universitat de Girona.

Sr. Camil Cofan Amiel
Subdirector General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Laura Corsunsky Zeitune
Llicenciada en Dret i advocada.

Sr. Carles Donat Muñoz
Cap de projectes de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona.

Dr. Josep M. Fortià Rius
Arquitecte.

Sr. Jordi Foz Dalmau
Secretari general de Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Xavier Hors Presas
Advocat i professor de dret constitucional de la Universitat de Girona.

Sr. Lluís Martí Arderiu
Advocat i professor associat de dret administratiu de la Universitat de Girona.

Sr. Xavier Soy Ros
Advocat urbanista.

Sra. Laura Suñé Salvador
Subdirectora general de Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Manuel Táboas Bentanachs
Magistrat de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Sra. Carme Trilla Bellart
Presidenta Hàbitat3 i Exsecretària General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Rosa Vilella Gaissot
Subdirectora general d'Estratègies Territorials i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)

Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques de la UdG (CIGAP)

Evolució de la Normativa Urbanística. Règim Urbanístic del Sòl i Planejament
Territorial Urbanístic
Inici curs: 14/10/2020
Data darrera sessió presencial: 11/01/2021
Fi curs: 11/01/2021
Data tancament acta avaluació: 25/01/2021

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
08/09/2020

Hora
17:00

Sessió informativa 2

15/09/2020

17:00

Lloc
ONLINE per videoconferència amb el programa Google Meet fent
clic aquí
Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona
(Presencial)

Calendari
Data
14/10/2020
19/10/2020
21/10/2020
26/10/2020
2/11/2020
4/11/2020
9/11/2020
11/11/2020
16/11/2020
18/11/2020
23/11/2020
25/11/2020
30/11/2020
2/12/2020
14/12/2020
16/12/2020
11/1/2021
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Lloc

Inici matí

Fi matí

Inici tarda
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15

Fi tarda
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15

