
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lloc 
ESADE, edifici 1 
Av. de Pedralbes, 60-62 
08034 Barcelona 
(per obres a l’edifici, 
entrada provisional pel 
carrer Cavallers, 69) 
 
 
Data 
3 de febrer de 2005 
 
 
Horari 
De 9.00 a 19.15 h 
 
 
Quota d’inscripció 
· Quota normal: 180 euros 
· Antics alumnes d’ESADE: 171 euros 
· Membres de l’Associació d’Antics 
 Alumnes d’ESADE: 162 euros 
 
 
Informació i inscripcions 
ESADE 
Departament de Relacions Públiques 
Sra. Christina Komrowski 
Tel.: +34 934 952 064 
Tel.: +34 932 806 162, ext. 2452 
A/e: c.komrowski@esade.edu  
Web: www.esade.edu/seminarisdret 
 
 
 
 
 
 
 

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat 
de la informació i de comerç electrònic, s'informa el 
receptor d'aquest document que les dades 
subministrades, inclòs el correu electrònic, i que resulten 
necessàries per a la formalització, gestió administrativa i 
execució i desenvolupament de tota l'activitat institucional 
pròpia d'ESADE s'incorporaran a un arxiu de dades 
automatitzat de caràcter personal, del qual és 
responsable i destinatària ESADE.  
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Jornada d’estudi sobre la reforma de la Llei d’urbanisme 

Quan han transcorregut poc més de dos anys de l’entrada en vigor de la 

Llei d’urbanisme, arriba una reforma que, tot i que no n'altera els 

fonaments bàsics, hi introdueix algunes novetats significatives en aspectes 

com ara el règim jurídic del sòl, el foment de la sostenibilitat, les previsions 

en matèria d’habitatge protegit o la tramitació del planejament urbanístic. 

 

Aquesta jornada –organitzada conjuntament per la Facultat de Dret 

d’ESADE i Pareja & Associats, Advocats– té per objecte reflexionar sobre 

l’abast de les novetats indicades i la seva previsible incidència en l’acció 

pública i privada sobre el territori, posant l'èmfasi en el règim transitori 

establert per la Llei de reforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Jornada d’estudi sobre la reforma de la Llei d’urbanisme 
 
 
Programa 
 
09.00 h Inscripció i lliurament de documentació 
 
09.15 h Inauguració i presentació de la Jornada  

 Dr. Pere Mirosa, degà de la Facultat de Dret d’ESADE 
 Dr. Carles Pareja, director de la Jornada 

 
09.30 h Presentació de la Llei: les raons de la reforma  

Sr. Joan Llort, arquitecte. Director general d’Urbanisme del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya  

 
10.30 h Pausa i cafè 
 
11.00 h El règim jurídic del sòl; les cessions de sòl amb aprofitament i altres 

càrregues urbanístiques. El sòl no urbanitzable 
 Dr. Antoni Ferrer, advocat. Professor de Dret Administratiu de la 

Universitat de Barcelona 
 Dr. Carles Pareja, advocat. Professor titular de Dret Administratiu de la 

Universitat Pompeu Fabra  
 Moderador: Dr. Manuel Férez, professor de Dret Públic de la Facultat de 

Dret d’ESADE 
 
12.30 h El sistema de planejament urbanístic. Noves determinacions sobre 

estàndards urbanístics. La tramitació del planejament: avaluació 
mediambiental, competències municipals i modificació de zones verdes. 

 Sra. Gloria Bardají, advocada. Sòcia de Pareja & Associats, Advocats. 
Professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. 
Col·laboradora acadèmica de la Facultat de Dret d’ESADE 

 Il·lm. Sr. Dimitry Berberoff, magistrat de la Sala Contenciosa 
Administrativa 

 Moderador: Dr. Enric R. Bartlett, professor de Dret Públic de la Facultat 
de Dret d’ESADE. Coordinador de la Jornada  

  
14.00 h Dinar 
 
16.00 h La gestió urbanística i els instruments de política de sòl. Les reserves de 

sòl destinades a l'habitatge protegit. La compensació per concertació. 
Sr. José Luis Pérez, advocat 
Dra. Gemma Segura, advocada. Sòcia de Pareja & Associats, Advocats. 
Col·laboradora acadèmica de la Facultat de Dret d’ESADE 
Moderador: Dr. Joaquín Borrell, professor de Dret Públic de la Facultat 
de Dret d’ESADE 
 

17.30 h Taula rodona 
Política urbanística i política d’habitatge 
Sr. Josep M. Alibés, gerent d’Habitatge Entorn 
Sr. Ricard Fernández, secretari d’Habitatge del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 



Sra. Mercè Conesa, tercera tinent d'alcalde i responsable de l'Àrea de 
Territori de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Sr. Oriol Nel·lo, secretari de Planificació Territorial del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 
Sr. Francisco Pérez, director general de Vertix 
 
Moderador i encarregat de la cloenda de la Jornada: Dr. Joaquín 
Tornos, director de l’Àrea de Dret Públic de la Facultat de Dret d’ESADE 

 



 
 

 
 

 
Facultat de Dret 
 
 
 
Cal formalitzar l’imprès i 
enviar-lo a: 
Fax: +34 932 804 820 
c.komrowski@esade.edu  
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Jornada d’estudi sobre la reforma de la 
Llei d’Urbanisme 
 
Barcelona 
3 de febrer de 2005 
 
 

 
Nom 
 

Cognoms 
 

Títol / posició 
 

Organització 
 

Departament 
 

Adreça 
 

Ciutat Codi postal 
 

Telèfon Fax Email 
 
 
Quota d’inscripció 

 180,00 €   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quota d’inscripció per els antics alumnes d’ESADE 

 171,00 €   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quota de inscripció per els membres de l’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE 

 162,00 €  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dinar opcional 

 20,00 €   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quantitat total a abonar 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Forma de pagament 

 Transferència bancària (enviar comprovant junt amb la sol·licitud) 

“la Caixa”. Compte núm. 2100 0900 91 0211288271 (Referència: Cognom i nom del participant) 

  Visa   Mastercard   American Express 

Núm. _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  Data de caducitat _ _ _ _ - _ _ _ _   Firma 

 
Dades fiscals per emetre la factura: 
 
Raó social / Nom 
 

Adreça   
 

Població Codi Postal NIF/DNI 
 
 
 
Per més informació, contactar amb: 
ESADE Tel. +34 934 952 064  / +34 932 806 162, ext. 2452 
Departament de Relacions Públiques Fax +34 932 804 820 
Christina Komrowski c.komrowski@esade.edu 
Av. Pedralbes, 60-62 · E-08034 Barcelona www.esade.edu 
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