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Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: Sala d'actes de la Casa Lluvià
Demarcació : Comarques Centrals - Seu de Manresa
Data inici : Dijous, 20 febrer, 2020
Horari: De 10.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h
Tornar
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La Demarcació de les Comarques Centrals del COAC organitza el dijous 20 de febrer a les
10.30 h a la Casa Lluvià, una jornada-debat sobre les problemàtiques del sòl no urbanitzable.
La primera part anirà a càrrec dels tècnics del Servei Territorial d?Urbanisme a la Catalunya
Central. A la tarda la jornada continuarà amb la participació de responsables de l?Agrupació
d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública (AASAP).
PROGRAMA
Matí de 10.30 a 13.30 h
Intervencions dels tècnics del Departament de Territori.
Tramitació, contingut i directrius dels projectes en sòl no urbanitzable que es presentin
a la Comissió Territorial d?Urbanisme de la Catalunya Central (CTUCC)
Les construccions i les instal·lacions en sòl no urbanitzable. Disposicions, procediments i
criteris.
Ponent: Camil Cofan, Sotsdirector General d?Urbanisme
La casuística del sòl no urbanitzable en l?àmbit territorial de la Catalunya Central.
Ponent: Ricard Torras, Cap Servei Territorial d?Urbanisme a la Catalunya Central
Contingut bàsic i directrius dels projectes en sòl no urbanitzable. Exemples rellevants.
Ponents: Marta Gómez. Coordinadora comarcal del Bages al Servei Territorial d?Urbanisme
a la Catalunya Central. Arquitecte pendent de confirmar.

Dinar informal a la mateixa seu del COAC. De 13.30 a 15 h. Cal confirmar el dinar en la
inscripció a la jornada.
Tarda de 15 a 18 h
Intervencions COAC/AASAP.
Problemàtica en la tramitació de Modificacions puntuals de planejament. L'Avanç, el tràmit
ambiental, els informes sectorials, les aprovacions, etc.
Ponent:Josep M. Dedéu, President AASAP.
FAQS i consultes jurídiques recurrents a l'AASAP en matèria de SNU. Responsabilitat civil i
penal de les parts en les actuacions en SNU.
Diàleg participatiu/propositiu. Torn d?intervenció dels assistents i comentaris/debat sobre els
temes tractats a la jornada. Conclusions.
Cloenda a les 18 h.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a manresa@coac.cat [3] fins el dimecres 19 de
febrer. PLACES LIMITADES
Per a més informació, consulta el document [4] de referència amb comentaris i aportacions
d?arquitectes dels grups de treball de les diferents comarques. Alguns dels punts, els de
caràcter tècnic formatiu, donaran peu a les intervencions del matí, i els de caire reivindicatiupropositiu, es debatran a la tarda, juntament amb l?elaboració de les conclusions finals.
Documentació de la jornada.
Document 1 [5].
Document 2 [6].
Document 3 [7].
Document 4 [8].
Hi col·laboren:
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