I. PRESENTACIÓ
Els ens locals configuren una part molt important de l’Administració pública de Catalunya, amb una gran transcendència, atès que són els que es troben més pròxims als ciutadans i ciutadanes i, per això, tenen com a missió
la consecució del seu benestar. El gran nombre de municipis i d’ens supramunicipals, l’existència de comarques i
d’altres administracions locals, i, també, d’administracions de caràcter no territorial fan que el personal al seu
servei sigui molt nombrós a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
En aquest sentit, la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV) i la Càtedra d’Estudis
Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya (EAPC) organitzen el Diploma de postgrau en dret urbanístic de Tarragona, curs acadèmic
2018-2019, en el marc del Màster en Gestió i Dret local de Tarragona, XIII edició, bienni 2018-2020 -la primera edició dels quals es realitzà en el bienni 1993-1995- amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i el suport de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) .
II. OBJECTIUS
Formar tècnics d’administració local de nivell mig i superior que ocupen llocs de treball als ens locals de Catalunya, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública.
Capacitar professionalment en els àmbits propis de l’Administració local les persones que vulguin accedir a les
diferents subescales de funcionaris d’Administració local amb habilitació estatal o que ja hi treballin.
Formar altres professionals jurídics que operin en l’àmbit de les administracions locals de Catalunya
III. Destinataris
Llicenciats, diplomats o graduats en dret, ciències econòmiques i empresarials, ciències polítiques i de l’administració i sociologia i amb altres titulacions superiors que permetin l’accés als cossos funcionarials dels grups A1 i A2
i el seu equivalents a la contractació laboral

IV. ESTRUCTURA
El Màster en gestió i dret local (70 crèdits ECTS) està estructurat en dos programes de postgrau: el Diploma de
postgrau en dret urbanístic (30 crèdits ECTS, curs acadèmic, 2018-2019) i el Diploma de postgrau en dret local (30
crèdits ECTS, curs acadèmic, 2019-2020), i un projecte o treball final de màster
V. AVALUACIÓ
El Diploma de postgrau en dret urbanístic i el Diploma de postgrau en dret local s’avaluen mitjançant la resolució
de supòsits pràctics presencials al llarg de sengles programes. En tot cas, és obligatòria l’assistència al 80% de les
classes. I el Màster en gestió i dret local amb la realització d’un projecte o treball final de màster
VI. TITULACIÓ
La superació d’aquests estudis comporta l’atorgament dels títols interuniversitaris de Màster en gestió i dret
local, i de forma independent, del Diploma de postgrau en dret urbanístic i del Diploma de postgrau en dret
local, atorgats conjuntament per la URV i la UAB.
Aquests títols donen dret al reconeixement de mèrits en els diferents processos selectius per accedir a les administracions públiques catalanes. Aquest programa fou homologat als efectes de la funció pública per Acord de
19 d'octubre de 1994 del Consell Rector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya confirmat per Acord de
27 d'octubre de 1997

Tarragona, curs acadèmic 2018-2019

VII. ORGANITZEN
Universitat Rovira i Virgili, Càtedra d'Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel I Martín , Fundació URV. Centre de Formació Permanent, Diputació de Tarragona, Universitat Autònoma de Barcelona, , Escola d´Administració Pública de Catalunya.
VIII. COL·LABOREN
Associació Catalana de Municipis i Comarques, Departament de Dret Públic, Facultat de Ciències Jurídiques

IX. PLA D’ESTUDIS
Diploma de postgrau en dret urbanístic (30 ECTS)

Mòdul III.- Intervenció administrativa en l’ús del sòl, subsòl i edificacions (6 cr. ECTS)

Mòdul I.- Evolució de la normativa urbanística. Règim urbanístic del sòl i planejament territorial (6 cr.
ECTS)


















El model urbanístic català. L'evolució normativa en matèria urbanística.
El règim urbanístic del sòl. La classificació del sòl. Els drets i deures dels propietaris i de la iniciativa privada
Les bases d'articulació del sistema de planejament territorial i urbanístic. Les figures de planejament
territorial
El sistema de planejament urbanístic. El procediment d'aprovació. La participació de la iniciativa privada.
La publicació dels plans
Les figures essencials de planejament urbanístic general: el POUM i el PAUM. Els municipis amb planejament no adaptat
El planejament urbanístic derivat: PMU, PPU, PPUD, PEU
La incidència dels títols competencials sectorials en urbanisme (I): el medi ambient i les avaluacions ambientals,
La incidència dels títols competencials sectorials en urbanisme (II): carreteres, costes, ports i patrimoni
cultural
El control jurisdiccional de la discrecionalitat urbanística. El jutge com a substitut de l'activitat planificadora
Les alteracions del planejament. La responsabilitat patrimonial de l'Administració per actuacions urbanístiques
La reordenació de la ciutat consolidada mitjançant PMU. Regeneració i renovació urbanes
Aspectes bàsics de l'economia immobiliària
La transparència en l’activitat urbanística
Pràctiques mòdul I










La llicència urbanística. Comunicació prèvia i declaració responsable
La competència en la redacció de projectes tècnics i en l'emissió d'informes urbanístics. El visat col·legial
El dret dels administrats a la informació urbanística: la cèdula urbanística
Les parcel·lacions urbanístiques
El deure de conservació de les edificacions. Les ordres d'execució i les multes coercitives
La declaració de ruïna. La inspecció urbanística dels immobles
Les actuacions urbanístiques permeses en els immobles fora d'ordenació o amb ús disconforme
Fiscalitat immobiliària i urbanisme (taxes, ICIO, ...)
Pràctiques mòdul III

Mòdul IV.- Protecció de la legalitat urbanística (6 cr. ECTS)










La protecció de la legalitat urbanística. La suspensió d'obres i llicències. Les urbanitzacions il·legals
La disciplina urbanística (I). Les infraccions urbanístiques. Tipificació i prescripció. Les sancions
La disciplina urbanística (II). L'expedient sancionador. La responsabilitat civil i penal derivada de la comissió d'infraccions.
La revisió dels actes de l’Administració en matèria urbanística i l’execució de sentències
Els delictes contra l'ordenació del territori i el principi de non bis in idem La revisió dels actes de l'Administració en matèria urbanística
El Registre de la Propietat i l'urbanisme (I)
El Registre de la Propietat i l'urbanisme (II)
La directiva de serveis i la planificació d'activitats comercials
Pràctiques mòdul III

Mòdul V.- Pràctica integrada avaluativa (6 cr. ECTS)

Mòdul II.- Gestió i execució urbanística (6 cr. ECTS)
















L'execució del planejament. La determinació dels sistemes d'actuació. La divisió poligonal
El sistema de reparcel·lació (I). Les modalitats de compensació bàsica i de compensació per concertació
El sistema de reparcel·lació (II). La modalitat de cooperació. Les associacions administratives de cooperació. Els sectors d'urbanització prioritària
El sistema de reparcel·lació (III). L'expedient de reparcel·lació
El sistema d'expropiació
L’execució de l’activitat urbanística mitjançant ens instrumentals
La valoració urbanística (I). El càlcul de l’aprofitament urbanístic en el planejament.
La valoració urbanística (II). Els mètodes valoratius a efectes d’expropiació
El control jurisdiccional de l'urbanisme concertat
Instruments de política de sòl i habitatge. Els patrimonis públics de sòl i d’habitatge i l’habitatge protegit
Pràctiques mòdul IILes alteracions del planejament. La responsabilitat patrimonial de l'Administració per
actuacions urbanístiques
La reordenació de la ciutat consolidada mitjançant PMU. Regeneració i renovació urbanes
Aspectes bàsics de l'economia immobiliària
La transparència en l’activitat urbanística
Pràctiques mòdul I

X. DIRECCIÓ ACADÈMICA
Executiva
Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu i subdirectora, Centre d’Estudis de Dret
Ambiental de Tarragona (CEDAT), URV
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director de la Càtedra d’Estudis
Jurídics Locals, Màrius Viadel i Martín, URV
Honorària
Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu, UAB
XI. COORDINACIÓ ACADÈMICA
Dra. Marina Rodríguez Beas, professora contractada de dret administratiu, URV
Laura Presicce, becària de dret administratiu, URV

XII. DOCENTS





































Dr. Joan Alemany i Garcías, advocat i professor associat de dret administratiu, URV
Dr. Joan Amenós i Álamo, professor titular de dret administratiu, UAB
Jordi Artigas i Masdéu, arquitecte urbanista, soci AIM3 Grup
Dr. Jordi Bachs i Ferrer, director gerent, Fundació privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i professor titular d’economia financera i comptabilitat, UB
Dr. Lluís Cases i Pallarès, soci, Bufet Garrigues i professor titular de dret administratiu, UAB
Roger Cots i Valverde, secretari general, Ajuntament de Gavà
Jordi Duatis i Puigdollers, arquitecte i professor associat de construccions arquitectòniques, UPC
Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL
Dr. Amador Ferrer i Aixalà, director, Departament d’Urbanisme, URL
Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu,
URV
Dr. Marta Franch i Saguer, membre, Comissió Jurídica Assessora Generalitat de Catalunya i professora titular de
dret administratiu, UAB
Dra. Susana Eva Franco Escobar professora ajudant doctora de dret administratiu, Universitat de la La Laguna
Dr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller, coordinador general, Diputació de Barcelona i professor associat de dret
administratiu, URV
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu, URV
Blanca Gifre i Álvarez, advocada i professora associada de dret administratiu, URV
Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu, UAB
Josep González i Escoda, secretari-interventor, Ajuntament de La Pobla de Mafumet
Eduardo Hernández Ordax, arquitecte i urbanista, OUA
Enric Lambies i Ortín, director de coordinació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona
Javier Larrondo Lizárraga, advocat
Dra. Maria Marquès i Banqué, professora col·laboradora permanent de dret penal, URV
Anna Mochales i Collado, secretària-interventora, Ajuntament de Vallromanes
Pablo Molina Alegre, advocat i soci, Garrigues Associats
Ramon Noche i Arnau, tècnic d’administració general, Ajuntament d’Amposta
Núria Noguer i Pujadas, arquitecta, urbanista i directora, Àrea d’Urbanisme, OUA
Núria Pallarès i Martí, vicesecretària general , Ajuntament de Tarragona
Dra. Montserrat Peretó i García, directora general de planificació i estudis fiscals, Generalitat de Catalunya i professora titular de dret financer i tributari, UAB
Alfons Perona i Moreno, soci director, EMS i professor de mobilitat, EPSI, UAB
Cèsar Puig i Casañas, advocat, Gabinet Jurídic Central, Generalitat de Catalunya i professor honorari de dret constitucional, URV
Dra. Marina Rodríguez Beas, professora contractada SECTI de dret administratiu, URV
Meritxell Roigé i Pedrola, alcaldessa de Tortosa i professora associada de dret administratiu, URV
Jordi J. Romera i Cid, arquitecte i vocal de visats i informes, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya - Tarragona
Eduard Rusiñol i Vega, arquitecte i coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Ajuntament d’Abrera
Agustí Serra i Monté, secretari d’hàbitat urbà, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
Manuel Táboas i Bentanachs, magistrat, Sala Contenciosa Administrativa, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i professor associat de dret administratiu, UPF
Ramon Torres i Estrada, professor honorari de dret administratiu, URV

XIII. INFORMACIÓ GENERAL
Inscripció i matrícula

Octubre - novembre de 2018
Mitjançant la web de la Fundació URV, a “Màsters i Postgraus” (Dret i Administració Pública)
http://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/oferta/ambits/
Fundació URV.- Centre de Formació Permanent
AV Onze de setembre, 112- Reus
www.fundacio.urv.cat/formacio
Sra. Raquel Ramos
raquel.ramos@fundacio.urv.cat
Tel. 977327411
Lloc
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona.
Horari
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 h.
Calendari
Novembre 2018 – Juny 2019
Import
Diploma de postgrau en dret urbanístic.- 2.000.- €
Diploma de postgrau en dret local.- 2.000.- €
Màster en gestió i dret local.- 620.- €

Capacitat
Mínim 20 i màxim 40 participants.
Tindrà prioritat el personal en actiu al servei dels ens locals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

