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Preus 

Associats: 450 € 
No associats: 650 €

Organitza 
Associació de Promotors de Catalunya

Inscripcions i consultes
APCE 
Tel  932 37 49 67 
Av. Diagonal, 472 - 476 entresòl 08006 Barcelona
formacio@apcecat.cat · www.apcecat.cat

La sessió presencial es realitzarà  
a la Sala Auditori APCE.
Es necessari inscriure’s per assistir  
i/o per rebre el link i entrar a la sessió:

https://apcebcn.cat/formacio/ es  
 

Assistència i documentació
Als assistents al seminari se’ls facilitarà una  
àmplia i completa documentació del contingut.

Diplomes 
Al finalitzar, l’APCE lliurarà certificats d’assistència  
a totes les persones inscrites que segueixin el  
desenvolupament del curs. 

Joan Manuel Trayter i Irene Araguàs, 
director i codirectora del seminari

Places limitades. 
Inscripcions per rigurós  
ordre de sol·licitud.

FORMAT ON-LINE 
I PRESENCIAL 



Introducció
Seminari de pràctica urbanística
8, 10, 15 i 17 de maig 2023 
 
Fer realitat les previsions del planejament urbanístic implica una pluralitat d’accions molt di-
ferents, que comprenen des de la urbanització fins a l’edificació. Mentre que l’edificació és 
una activitat essencialment privada, la urbanització és una funció pública, responsabilitat de 
l’Administració, però en la que els particulars tenen un paper clau, essent diferent el seu grau 
d’intervenció en funció del sistema de gestió aplicable en cada cas (reparcel·lació, en les se-
ves diferents modalitats; sectors d’urbanització prioritària; expropiació, etc.). 
En aquest marc, la gestió urbanística és un moment estratègic del procés urbanístic, que 
resulta especialment important, doncs pot determinar l’èxit o el fracàs de les complexes deci-
sions que s’han adoptat amb motiu de l’elaboració i aprovació d’un pla urbanístic. Un pla que 
no es pot executar tendeix inevitablement a convertir-se en un “dibuix mort”.  
El Seminari d’Urbanisme d’enguany preten posar el focus en la gestió urbanística, oferint 
una formació teòrica sobre la matèria, però incidint de manera especial en les qüestions (i 
problemes) de caràcter pràctic que aquesta planteja. En aquest marc, s’abordaran conceptes 
fonamentals de l’urbanisme a Catalunya, i que resulten imprescindibles per comprendre la 
gestió urbanística (els diferents tipus de sòl, i els drets i deures dels propietaris en cadascun 
d’ells, els diferents sistemes de gestió urbanística, etc.), per posteriorment tractar des d’una 
perspectiva eminentment pràctica la constitució d’entitats especials urbanístiques, els expe-
dients de reparcel·lació i altres aspectes pràctics vinculats a la gestió urbanística, tant des de 
la perspectiva pública com privada. 

SESSIÓ 1: Dilluns, 8 de maig de 9:15 h a 14:00 h

Tema 1. Principis introductoris sobre l’urbanisme. El règim urbanístic de la propietat: 
els drets i deures dels propietaris en els diferents tipus de sòl. Les operacions de classi-
ficació i qualificació urbanística en el planejament urbanístic. La posada en marxa de les 
previsions del pla: conceptes clau de la gestió urbanística i de la intervenció administrativa 
en l’edificació.

Dr. Joan Manuel Trayter 
Catedràtic de Dret Administratiu

Dra. Irene Araguàs  
Professora de Dret Administratiu 

SESSIÓ 2: Dimecres 10 de maig de 9:15 h a 14:00 h

Tema 2. Els reptes de la gestió urbanística Els reptes que planteja la gestió urbanística i 
com dissenyar, en fase de planejament, els instruments òptims d’execució del planejament. 
Participació en la fase de gestió urbanística: particularitats de les modalitats de compen-
sació bàsica, de compensació per concertació; la modalitat de cooperació; i els sectors 
d’urbanització prioritària. La constitució de les entitats urbanístiques col·laboradores: es-
pecial referència a les Juntes de compensació. La mecànica operativa del sistema. La res-
ponsabilitat de la Junta de Compensació i els seus membres. Alternatives a la Junta de 
compensació. 

Sra. Mireia del Pozo  
Advocada Garrigues Advocats

SESSIÓ 3: Dilluns, 15 de maig de 9:15 h a 14:00 h

Aspectes pràctics de l’expedient de reparcel·lació. L’expedient de reparcel·lació: la 
seva tramitació. Els criteris de la reparcel·lació: la valoració de les finques aportades, la 
distribució de les parcel·les resultants i els comptes de liquidació provisional i definitiu. 
Supòsits especials. Efectes que se’n deriven. Possible impugnació. Mecanismes de reac-
ció front a situacions de paralització de la gestió urbanística.  

Sra. Mireia del Pozo  
Advocada Garrigues Advocats

SESSIÓ 4: Dimecres 17 de maig de 9:15 h a 14:00 h

Aspectes registrals de la gestió urbanística. Casuística práctica sobre la problemática 
de la georeferenciació.

09:15 - 10:45 Sr. Rafael Arnaiz 
Registrador de la propietat a Barcelona

10:45 - 11:00 Pausa

Aspectes pràctics de la gestió urbanística. Casuística pràctica dels agents intervinents 
del sector. Aspectes pràctics de la reparcel·lació des del punt de vista públic i privat. La 
viabilitat de la gestió urbanística.

11:00 - 12:00 Sr. Josep Donés 
Secretari General Tècnic de l’APCE

PRACTICUM

12:00 - 14:00 Sr. Josep Maria Cases 
Director Territorial de Catalunya de Culmia

Sra. Ana del Rio   
Lletrada de la Direcció de Projectes de l’Incasòl

Sr. David Gómez 
Director Territorial de Catalunya d’Aedas Homes

La sessió presencial es realitzarà a la Sala Auditori APCE.
Es necessari inscriure’s per assistir i/o per rebre el link i  
entrar a la sessió: https://apcebcn.cat/formacio/

FORMAT ON-LINE I PRESENCIAL 


