
infraccions i sancions. Increment en 
l’import de les sancions. Nou règim de 
restauració voluntària.

Professorat

Sra. Gemma Segura López
Advocada, Doctora en Dret.
Sòcia Pareja & Associats.

Sr. Carles Pareja Lozano.
Advocat, Doctor en Dret.
Professor Titular de Dret 
Administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra.
Soci director Pareja & Associats.

Informació i inscripcions
Al web de XALOC: www.xalocgirona.cat 
a través de l’enllaç  de l’eSAF. Atès que 
cal estar registrat com a usuari per 
formalitzar la inscripció, es recomana a 
les persones interessades que no 
estiguin registrades, que ho facin abans 
al mateix web.

La jornada de formació és 
GRATUÏTA.

Per a qualsevol informació  podeu 
posar-vos en contacte mitjançant 
l’adreça electrònica saf@xalocgirona.cat 
o al telèfon 972 415666.

Termini d’inscripció

 Del 14 al 23 de març.

Atès que les places són limitades es 
cobriran per rigorós ordre d’inscripció.

Col·labora:

JORNADA DE 
FORMACIÓ 

“Jornada de formació 
sobre la reforma del 
text refós de la Llei 

d’urbanisme”

http://www.xalocgirona.cat/


Objectius

L'objectiu de la jornada consisteix en 
analitzar les principals modificacions 
introduïdes en el Text refós de la Llei 
d’urbanisme per la recent Llei 3/2012, 
de 22 de febrer.
La importància d’aquestes modificacions 
aconsellen la realització d’una jornada 
de formació, a fi de posar a l’abast de 
tots els operadors locals, una acció 
formativa que permeti resoldre els 
principals dubtes que se’n puguin 
derivar.

Organització

L’organització és a càrrec de la Xarxa 
Local de Municipis (XALOC), amb la 
col·laboració del  despatx  Pareja  & 
Associats, Advocats.

Destinataris

Aquesta jornada va adreçada 
fonamentalment a  professionals  que 
desenvolupen funcions de secretaria, 
secretaria–intervenció i tècnics en 
l`àmbit urbanístic de les Corporacions 
locals. 

Programa
Calendari de la sessió:
  
27 de març de 2012

Horari: 9:30- 14:00 hores.

Lloc: Aula Magna  (Casa de Cultura-
Girona).
Plaça de l’Hospital 6, 17001 
Girona

Programa de la sessió

9:30-9:45

 Entrega de documentació

9:45-10:00
 
Presentació de la jornada:

 Sra Marta Felip i Torres
Vicepresidenta de XALOC

10:00-11:00

I- MODIFICACIONS EN EL SISTEMA DE 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

 El planejament supramunicipal. Els 
sectors d’interès supramunicipal i els 
plans directors urbanístics. 

 Planejament general. Ordenació 
detallada del sòl urbanitzable 
delimitat. Nou règim d’estàndards en 
determinats municipis. Estàndards 
d’equipaments en sòl urbanitzable. 
Iniciativa privada en la formulació de 
modificacions dels POUM.

 Planejament derivat. Els nous plans 
especials autònoms. Abast i objecte 
de les seves determinacions. Règim 
de tramitació.

 Planejament d’iniciativa privada. Nou 
règim d’eficàcia dels acords 
d’aprovació definitiva. Prestació de 
garanties, tramitació del projecte 
d’urbanització.

 Nova regulació de l’avaluació 
ambiental dels plans urbanístics.

11:00-11:30 Pausa

11:30-12:30

II- MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE 
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL I GESTIÓ 
URBANÍSTICA.

 Les cessions de sòl amb 
aprofitament urbanístic. 

 Reserves d’habitatge protegit. 
 Àmbit d’aplicació de les 

autoritzacions d’obres i usos 
provisionals. 

 Sòl no urbanitzable. 
 Expropiació per ministeri de la llei. 
 Àmbits de referència per a l’aplicació 

de la legislació sobre valoracions. 
 L’eficàcia dels projectes de 

reparcel·lació.

12:30-13:30

III- MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE 
PATRIMONIS DE SÒL I INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA.

 Les finalitats dels patrimonis de sòl. 
La “desafectació”  de les cessions 
d’aprofitament residencial. Nova 
regulació del règim de transmissions 
dels patrimonis de sòl. 

 Comunicació prèvia de la primera 
ocupació. Possibilitat d’autoritzar 
determinades obres per 
comunicació. Pròrroga de les 
llicències d’obres. 

 Concurrència competencial entre 
Generalitat i Ajuntaments en matèria 
de protecció de la legalitat 
urbanística. Règim de prescripció de 
l’acció de restauració. Definició actes 
nuls de ple dret i de la 
imprescriptibilitat de determinades 


