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Seminari d’Actualització Urbanística 2018 
 
Dates: dimarts 6, 13, 20, 27 de novembre i 4 de desembre 
Hora:  9.30h a 14.00.h 
Cost: gratuït 
Places: 80 
Lloc: Recinte Escola Industrial – Edifici 25 Sala 7 
          Comte d’Urgell, 187 – 08036 
 
Presentació: 
 
La Diputació de Barcelona és una entitat de govern local que treballa conjuntament amb ajuntaments i 
consells comarcals per impulsar el progrés i el benestar de la ciutadania i el desplegament de models 
territorials sostenibles. 
 
Des de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
us presentem, un any més, el Seminari d’Actualització Urbanística una acció formativa l’objectiu de 
la qual és acollir aportacions i novetats d’interès en relació a l’acció urbanística local, que contribueixin 
a aprofundir en el coneixement disciplinar, incentivar la reflexió, el debat i l’intercanvi, i promoure el 
reciclatge i l’actualització dels tècnics locals que desenvolupen la seva activitat en aquest àmbit. 
 
El Seminari consisteix en un conjunt de quinze intervencions  (a càrrec de responsables i professionals 
del sector públic o privat vinculats a la temàtica objecte de la seva intervenció) desenvolupades al llarg 
de les cinc sessions programades, integrades per tres ponències en una mateixa seqüència de blocs 
temàtics: 
 

-  una primera intervenció, dins  el bloc “Marc de Referència”, on es situen aportacions sobre 
el context general, el marc normatiu o les directrius d’estratègia pública 
 
- una segona intervenció, dins el bloc “Càpsules d’especialització”, amb intervencions de 
contingut tècnic/jurídic específic, sobre aspectes concrets directament vinculats a l’acció 
urbanística i la pràctica disciplinar 
 
-una darrera intervenció, dins el bloc “Plans, estudis, propostes”, amb exposició d’exemples 
o casos d’estudi que il.lustren iniciatives d’interès. 

 
Destinataris: 
 
Tècnics de les administracions locals 
 
Inscripcions: 
 
La inscripció es realitzarà pel conjunt de les sessions mitjançant l’aplicatiu Gestforma, i la confirmació 
de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic. Per motius logístics i 
de dinàmica de la sessió el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant 
l’adequació del perfil de demandants i l’ordre de presentació d’aquestes. Per afavorir la participació del 
màxim d’assistents es podrà limitar l’assistència al curs a una persona per ens local. L’organització es 
reserva el dret a fer canvis en la programació establerta. Es requereix validació/autorització a 
Gestforma de la persona Responsable Municipal de Formació a cada ens públic. 
 
Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins al dia 31 d’octubre mitjançant el següent enllaç. 
 
 
Acreditacions: 
 
Per obtenir l’acreditació del seminari cal el 100% d’assistència a cadascuna de les sessions i la 
realització de l’avaluació.   

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/publico/detalleedicion.jsp?idapr=&id_edicion=8771
https://www.diba.cat/en/web/formacio/resp_formacio
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  SEMINARI D’ACTUALITZACIÓ URBANÍSTICA – 2018      Conduït per Joaquim Garcia Comas, tècnic del Servei d’Urbanisme 

  

  Dimarts, 6 de novembre Dimarts, 13 de novembre Dimarts, 20 de novembre Dimarts, 27 de novembre Dimarts, 4 de desembre 
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Presentació  
Josep Ramon Mut i Bosque, 
diputat delegat d’Urbanisme i 

Habitatge  de la Diputació de 
Barcelona 
 

El projecte de  
Llei d’Ordenació del Litoral  
Josep Maria Aguirre Font, 
professor lector de  
Dret Administratiu de la 
Universitat de Girona UdG 

El desplegament de la  
Llei de l'Arquitectura  
Lluís Laguna Cano,  

responsable normativa i actuacions 
sectorials. Secretaria d’Hàbitat 
Urbà i Territori de la Generalitat  de 
Catalunya (DTES) 
 

Helena Hugas Garriga,  

coordinadora  Oficina  de concursos 
per l’aplicació de la Llei 
d’Arquitectura del COAC 

El marc normatiu de 
l'urbanisme.  
Novetats recents, valoració i 
perspectives 

 

Gemma Segura López 

advocada - sòcia   
Pareja & Advocats Associats 

L’Agenda Urbana de 
Catalunya:  
un marc de referència 
conjunt per la sostenibilitat 
dels hàbitats urbans 
Marc Darder Solé,  

cap del Servei d'Acció en 
l'Hàbitat Urbà de la Generalitat 
de Catalunya (DTES) 

 

Reptes en matèria d’hàbitat 
urbà i ordenació del territori a 
Catalunya 
Agustí Serra i Monté,  
secretari d’Hàbitat Urbà i Territori 
de la  Generalitat de Catalunya 
(DTES) 

Pausa 10:45 -11:30 
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Instruments urbanístics  
al servei de les polítiques 
d'habitatge a la ciutat  
de Barcelona   
 

Sònia Cobos Lucas,  
directora de Serveis d’Actuació 
Urbanística. Gerència Adjunta 
d’Urbanisme - Ecologia Urbana  
de l’Ajuntament de Barcelona 

La complexitat de les 
decisions urbanístiques.  
Els documents de Diagnosi i 
Estratègies 
 
Eulalia Mata Dumenjo,  
arquitecta del Servei d’Urbanisme  
de la Diputació de Barcelona 

Viabilitat i sostenibilitat 
econòmica en les operacions 
urbanístiques  
 
 
Pere González Nebreda, 
arquitecte especialista en 
valoracions i gestió urbanística 

La infraestructura verda en 
l’àmbit urbà 
 
 
 
Marta Viada Pages,  
arquitecta del Servei 
d’Equipaments i Espai Públic de 
la Diputació de Barcelona 

Desclassificacions de sòl i 
sectors inviables.  
Un planejament amb data de 
caducitat?  Reflexions i 
problemes jurídics  
Pablo Molina Alegre,  
advocat - soci 
J&A Garrigues SLP 
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Forma urbana i cohesió social: 
la definició sociomorfològica 
dels teixits residencials de 
l'AMB 
Sergio Porcel López,  
cap de l’Àrea de Cohesió Social i 
Urbana de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de 
Barcelona  

Rosina Vinyes i Ballbé,   
arquitecta  del Servei redacció Pla 
Director.  Direcció de Serveis 
d'Urbanisme  l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona 

Identificació i potencial 
d'activació dels espais buits 
urbans i metropolitans  a la 
demarcació de Barcelona   
Francesc Muñoz Ramírez,  
director de l’Observatori de la 
Urbanització de la Universitat 
Autònoma de Barcelona UAB 

Charlotte  Piochon, 
coordinadora de projectes de 
l’Observatori de la Urbanització 
de la UAB 

Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge del 
Parc Natural de la Serra de 
Collserola 
Antoni  Farrero Compte,  
Secretaria tècnica del PEPNat,  
Coord. Oficina Tècnica de Gerència 
Àrea Metropolitana de Barcelona 

Loles Herrero Canela, 
cap del Servei de Planejament 
Urbanístic.  Direcció de Serveis 
d’Urbanisme de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

Sabadell, el teu centre.  
Un projecte de ciutat.  
 
 
Pere Vidal,  
arquitecte urbanista de 
l’Ajuntament de Sabadell 

Carta per a la planificació 
ecosistèmica de les ciutats i 
metròpolis 
 
Salvador Rueda, 
director de l’Agència d’Ecologia 
Urbana de Barcelona   


