JORNADA ENTORN ALS REPTES ACTUALS DE L’URBANISME

DATA
4 de maig de 2017

ORGANITZA
Revista de
Derecho Urbanístico

HORARI
10:00 a 18:30 h
COL·LABORA
LLOC
Auditori de l’Hospital de Mollet del Vallès
Ronda dels Pinetons, 8

PROGRAMA
10:00

Presentació.
A càrrec de l’ Il•lm. Sr. Josep Monràs i Galindo,
Alcalde de Mollet del Vallès, i del Sr. Francisco
J. Alegría Martínez de Pinillos, President de la
Revista de Derecho Urbanístico y medio ambiente.

10:10

L’actualitat del planejament urbanístic a Catalunya. Condicions essencials per a la seva
validesa: requisits de contingut i tramitació.
Causes freqüents de nul•litat i cauteles davant
d’aquesta amenaça. Aspectes reglats de la
classificació i de la qualificació.
Sr. Gabriel Soria Martínez. Advocat Urbanista.

11:00

Planejament. Aspectes bàsics de l’expedient
sancionador. La restauració de l’ordre jurídic
pertorbat. El règim dels edificis en fora d’ordenació.
Sr. Francesc Xavier Berga Vayreda. Subdirector
General d’Acció Jurídica i de Gestió del Litoral
de la Generalitat de Catalunya.

Llobregat, en representació de l’Associació
Catalana de Juristes de l’Administració Local.
18:30

Cloenda de la Jornada a càrrec de la Sra. Mireia Dionisio Calé, Regidora Coordinadora de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Urbà,
Sostenibilitat i Habitatge de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès.

DESCRIPCIÓ
PRESENTACIÓ
Tot i que la reforma de les ciutats i la garantia d’un
desenvolupament urbà legal i sostenible constitueix el repte
del segle XXI, garantir la seguretat jurídica en la classificació i
qualificació del sòl, amenaçada per la debilitat derivada de
la complexitat dels procediments i la regulació legal dels
instruments de planejament, ha esdevingut un objectiu
primordial.
Al mateix temps, la concurrència de competències exigeix
una coordinació entre les diferents administracions, que
permeti afrontar els projectes amb eficàcia i agilitat.

12:00

Pausa-cafè.

12:30

La nul·litat dels plans urbanístics i els seus
efectes sobre instruments de rang inferior i sobre l’ordenació. L’execució de sentències que
anul•len el planejament i els límits del ius variandi en execució de sentència.
Excm. Sr. Rafael Fernández Valverde. Magistrat
de la Sala Tercera del Tribunal Suprem.

14:00

Pausa.

16:00

Recuperació
de
l’ordenació
com
a
conseqüència de l’anul·lació del Planejament
general.
Les
normes
de
planejament
urbanístic. Cas pràctic: la tramitació de la
nova normativa a Mollet del Vallès.
Sr. Gabriel Soria Martínez. Advocat urbanista.
Sr. Josep Quesada Tornero . Director de serveis
de Desenvolupament Econòmic i Urbà de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Sra. Vanesa Carmona Pérez . Cap del servei
de Territori de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.

DESTINATARIS

Taula rodona: Previsions sobre el planejament i
la gestió urbanística en el futur immediat.
Modera el Dr. Ferran Pons Cánovas, del
Departament de Dret Públic i de Ciències
Historicojurídiques. Àrea de Dret Administratiu, de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

FORMA DE PAGAMENT

17:00

Participen: Sr. Sebastià Jornet i Forner, president
de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AAUC).
Representant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Granollers.
Sra. Cristina Benítez Vázquez, Cap Jurídica i
Administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i Sra.
Irene Martín Abellán, Responsable Jurídica i de
Planejament i Gestió de l’Ajuntament del Prat de

OBJECTIUS
Exposar i analitzar les dificultats i els reptes que planteja el
desenvolupament urbanístic, tant en la fase de planejament,
amenaçada per freqüents anul·lacions judicials, i
compromesa amb el desenvolupament sostenible i la
renovació del teixit urbà, com en l’execució material i el
control de la disciplina urbanística, posant especial èmfasi en
els processos de recuperació de l’ordenació i la coordinació
de les diferents administracions i professionals.

Tècnics de l’Administració, juristes, professionals, promotors,
constructors, propietaris, operadors immobiliaris i entitats
financeres o asseguradores.

INSCRIPCIÓ
MATRÍCULA
Per a subscriptors i no subscriptors de RDU:75 EUR

Transferència Bancària a Banco Santander.
Oficina: C/ O’donnell, 26, Madrid.
Titular: RDU Revistas Especializadas, S.L.
IBAN: ES86 0030 1038 7608 6527 5273
Concepte: Curso Retos + nom de l’assistent/s.
El programa es desenvoluparà d’acord amb el lloc, horari i
tema que s’indiquen. La Direcció es reserva la facultat de fer
canvis o modificacions en el programa per motius
d’organització. El curs es realitzarà sempre i quan n’hi hagi un
mínim de 20 inscripcions. Es realitzaran controls d’assistència,
el resultat dels quals podrà condicionar el lliurament del
Diploma Final.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
www.rdu.es / rdu@rdu.es / 915 746 411

