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Jornada:
Legalitzacions?
Imatge:
Jornada Legalitzacions

Entitat
Organitzadora :
COAC
Lloc: Demarcació de
Tarragona del
Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya
Demarcació :
Tarragona
Data inici : Dimarts,
27 octubre, 2020

Horari: De 10 a 14h
Tornar
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Aquesta jornada vol donar totes les respostes a sobre la pertinència de redactar i tramitar
projectes de legalització.
Una iniciativa de la Demarcació de Tarragona del COAC que s'oferirà el dimarts 27 d'octubre
de 2020 de 10 a 14h, adreçada a tècnics (arquitectes, arquitectes tècnics i TAG) al servei de
l?administració local i arquitectes i arquitectes tècnics del sector privat.
Gratuïta per arquitectes col·legiats.
ACCEDEIX A LA SESSIÓ EN DIRECTE [3]
Més informació
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REPRODUEIX LA SESSIÓ GRAVADA AL CANAL DE YOUTUBE DEL COAC [5]
[4]

El concepte de ?Projecte de legalització? està molt arrelat al llenguatge tècnic del món de
l?edificació, però el seu significat és prou difós. De fet, la paraula legalització amb prou feines
apareix a la legislació sectorial.L?objectiu d?aquesta jornada és, doncs, donar respostes a
sobre la pertinència de redactar i tramitar projectes de legalització, els efectes, i les
alternatives a l?anomenada legalització.També s?analitzarà la documentació que han de
contenir i la normativa a la que han de donar compliment aquests projectes i les
responsabilitats dels tècnics que els signen.
Programa
Benvinguda a càrrec de Jordi J. Romera Cid, vocal de la Demarcació de Tarragona del
Col·legi d?Arquitectes de Catalunya.
Intervindran:
Francesc Xavier Rehues Estivill, sub-director general de Coordinació Urbanística de
la Generalitat de Catalunya
Aleix Cama Torrell, arquitecte municipal d?Alcover.
Octavi Anguera Ortiga, advocat i cap dels serveis jurídics de l?Ajuntament de MontRoig del Camp.
Celia Navarro Romero, arquitecta del servei de visat del COAC Tarragona.
Fila zero:
Es convidarà als arquitectes dels Consells Comarcals i a diversos arquitectes municipals de
la Demarcació de Tarragona per enriquir el debat i donar el punt de vista de com s?enfoquen
els projectes de legalització a cada municipi.
També intervindrà l?assessoria jurídica del COAC Tarragona.
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