
Seminari d’Actualització Urbanística 2022 
 
Dates:  Dimecres 2, 9, 16, 23 de novembre,  de 9:30 a 12:15  (sessions virtuals) 
 Dijous 1 de desembre,    de 9:30 a 13:30  (sessió presencial) 
 

Cost:  Gratuït 
 

Lloc:  Videoformació Zoom 2, 9,16 i 23 de novembre.  
Presencial 1 de desembre, Sala S7. Edifici 25. Recinte Escola Industrial. C/Comte d’Urgell, 
187, Barcelona 

 

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 d’Infraestructures i Espais 
Naturals us presentem, enguany en format híbrid (format virtual i sessió final presencial), 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 d’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 
quatre sessions on-line, integrades per dues ponències en una mateixa seqüència de blocs temàtics. 
Conclourà el seminari una última sessió presencial, integrada per una ponència inicial i una segona 
ponència amb taula rodona.  

Destinataris 
Tècnics municipals, atesa l’orientació del curs, aquest va adreçat al personal de les administracions 
amb reduïts coneixements i experiència en la temàtica objecte del curs.  

Inscripcions 
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 dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. 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 des de divendres 14 d’octubre fins dimecres 26 
d’octubre mitjançant el següent enllaç. 

 



Programa. SAU 2022 
 

Sessió 1. Urbanisme i Agenda urbana (on line) 
Dimecres 2 de novembre, 09:30 - 12:15 
 

Ponència 1. (9:30) 
L'Agenda Urbana: l'instrument de planificació estratègica i territorial  pels ens locals.   
Pilar Cervantes, arquitecta, Gerència de serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Diputació de 
Barcelona. 
 

Taula Rodona. (11:00)  
Agenda Urbana i planificació urbanística: sinèrgies i complexitats.  
Mònica Baguer, arquitecta. Territori XLM. (conducció) 
Sonia Hernández, Subdirectora Adjunta de Políticas Urbanas. Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 
Lluis Llovet, regidor de Canet de d'Urbanisme, Platges i Obres i Serveis. 
Guillermo Acero, arquitecte. Paisaje Transversal.  
 

Sessió 2. Urbanisme i Habitatge (on line) 
Dimecres 9 de novembre, 09:30 - 12:15 
 

Ponència 1. (9:30) 
Habitatge protegit i planejament urbanístic: conceptes, eines, regulació. 
Joan Badia, arquitecte, GMG.  
 

Ponència 2. (11:00)  
El potencial dels nous allotjaments dotacionals. Instrumentació urbanística. 
Carolina Cabrera, arquitecte i Isabel Ezpeleta, advocada. Gerència de serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats Diputació de Barcelona. 
 

Sessió 3. Urbanisme i Urbanitzacions residencials (on line) 
Dimecres 16 de novembre, 09:30 – 12:15 
 

Ponència 1. (9:30) 
Estratègies per a la gestió integral de les urbanitzacions de baixa densitat. 
Sarai Samper, analista Social. DCAS. 
 

Ponència 2. (11:00) 
El Visor del Catàleg d'Urbanitzacions amb Dèficits.  
Violeta Campdepadrós, geògrafa i Lorena Perona, arquitecta, Gerència de serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats Diputació de Barcelona. 
  
Solucions alternatives d’urbanització per a la regularització d'urbanitzacions amb dèficits. 
Josep Pinós, enginyer. Berrysar. 
 

Sessió 4. Urbanisme i Energies renovables (on line) 
Dimecres 23 de novembre, 09:30 – 12:15  
 

Ponència 1. (9:30) 
Plans i projectes d'energies renovables. Valoració i posicionament des de les Comissions 
Territorials d'Urbanisme. 
Xavier Rehués. subdirector general de Coordinació Urbanística. Direcció general d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Arquitectura. 
 

Ponència 2. (11:00) 
El règim d'intervenció municipal en l'autorització de les instal·lacions d'energies renovables. 

Laia Molist, arquitecta. Ajuntament de Taradell.  



 

Sessió 5. Jornada cloenda (presencial) 
Dijous 1 de desembre, 09:30 – 13:30  

 
Ponència 1. (9:30) 
Iniciatives en l’ordenació del territori, urbanisme i arquitectura. 
Agustí Serra. Director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura. 
 

Pausa 
 

Ponència 2. (11:00) 
Canvis introduïts en la regulació urbanística per la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 
Gemma Segura, advocada. Pareja & Associats, advocats. 
 
Taula rodona (12:00) 
Expectatives i resultats en el Sòl no Urbanitzable. 
Lupe Serraima, arquitecta. Gerència de serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Diputació de 
Barcelona. 
Eloi Hernàndez, alcalde de Fonollosa.  
Eduard Fenoy, arquitecte. EFA arquitectes i tècnic de l'ajuntament de Aiguafreda. 
Eulàlia Mata, arquitecta. Gerència de serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Diputació de 
Barcelona (conducció) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organitza  

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
C. Urgell 187 2a planta 
Recinte Escola Industrial 
08036 Barcelona 
Tel. 934.022.890 
www.diba.cat 
gs.hua@diba.cat 

 
 

 


