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Dades generals 

 
Títol curs Curs d’especialització de l’Arquitecte  

i Tècnics en l’Administració Pública 

Durada (hores) 104 hores presencials i 96 hores optatives de tutoria 

Dates Del 2.05.16 al 19.12.16 (veure calendari) 

Horari (dia/hora) Dos o tres dies per setmana (segons setmana) de 16 h a 20 h 

Lloc Arcs 1-3, Barcelona i per vídeo-aula a través d’Internet 

Num. places  

Idioma Català 

Codi EBC2160402 
 
Directora Montserrat Hosta i Privat 

Titulació/càrrec Arquitecta-urbanista. Oposicions públiques a la Generalitat de Catalunya 
i Ajuntament de Mataró, amb càrrecs a diferents administracions 
públiques. Actualment és assessora de la 4a Tinència d’Alcaldia 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 
Definició continguts del curs 

 
A qui va dirigit (perfil possibles alumnes): 
 
Aquest curs està dirigit als arquitectes i altres tècnics que vulguin aprendre i conèixer més 
les diferents temàtiques relacionades amb el territori, projectes diversos i la seva gestió que 
es desenvolupen en l’Administració pública. El curs abordarà també tècniques i procediments 
concrets vinculats a la millora de la feina dels arquitectes i tècnics municipals, en relació als 
recents marcs legislatius, en constant evolució. 
 
 
Objectius (per a què capacita aquesta formació): 
 
Conèixer i aprofundir en les diferents temàtiques relacionades amb el territori que es 
desenvolupen en l’Administració pública i relacionar-les amb els procediments, tant 
d’iniciativa privada com pública, en especial en el camp de l’Urbanisme, on és una temàtica 
rellevant de caràcter i interès públic, pròpia de l’Administració pública.  
 
Per estar en procés l’elaboració de la nova Llei del territori, també el curs també aportarà 
debat i diàleg en relació a noves propostes legislatives que es desprenen del recent procés 
de participació ciutadana. 
 
S’aprofundirà en l’àmbit del planejament urbanístic i la seva gestió contrastant amb els 
reptes de la nova llei, com també es consolidarà les tècniques bàsiques del planejament 
urbanístic (classificació, qualificació, usos i paràmetres urbanístics), que no canvien en el 
futur marc legislatiu.   
 
El curs també aporta nous instruments de gestió, en relació als aspectes ambientals, 
econòmics i d’estalvi energètic del patrimoni i manteniment dels espais i equipaments 
públics, com un aspecte fonamental i d’actualitat en el camp de l’administració pública. 
 
Per tractar-se d’un curs específic i d’acreditació de 200 hores, té un nivell alt de puntuació en 
els processos de selecció en els concursos públics de l’Administració Pública. 
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Programa (descripció exhaustiva dels continguts generals): 
 
El curs està estructurat en: 
 
a)  Docència: 104 hores de ponències (*) estructurades amb els següents 4 mòduls: 

� M1. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PROCEDIMENTS (24 h) 
� M2. LES TEMÀTIQUES SECTORIALS DEL TERRITORI EN RELACIÓ AMB EL 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC (24 h) 
� M3. L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I LA GESTIÓ (32 

h)  
� M4. GESTIÓ DE L’HABITATGE, ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS. EL MANTENIMENT 

I ESTALVI ENERGÈTIC EN EL PATRIMONI PÚBLIC (24 h) 
 

b) Treball de pràctiques i tutories: 96 hores de dedicació i acreditació de l’alumne 
relacionades directament amb la dimensió del treball pràctic obligatori amb l’opció de 
participar o no a totes les hores de tutoria que el curs ofereix (**). 
 
Per la dimensió i dedicació del treball pràctic a realitzar els treballs es desenvoluparan de 
dos en dos alumnes, a partir de la proposta d’un dels arquitectes que ja estigui treballant 
en un ajuntament. La decisió del treball a realitzar serà consensuada amb la directora del 
curs i el resultat tindrà continguts pràctics finalistes en l’obtenció d’un document 
urbanístic d’utilitat directa per l’ajuntament concret.  
 
Les 96 hores de tutoria s’organitzaran segons els treballs escollits pels alumnes.   
Cada tarda de tutoria de 4 hores es faran 5 sessions, al voltant de 45 minuts cada sessió   
(a ajustar segons temàtica). Per tant es programaran al voltant de 120 sessions de 
tutoria (segons calendari específic), de les quals els alumnes podran assistir a totes. 
 
Per rebre el certificat d'aprofitament és obligatori assistir al 80% de les ponències o 
visualitzar les gravacions (*) i assistir presencialment al menys a 5 jornades de tutories 
(**), on a més de corregir el seu treball, l'alumne podrà conèixer el desenvolupament 
dels treballs dels companys. 
Els alumnes inscrits a través de la Diputació de Barcelona tindran unes condicions 
d'assistència específiques que se'ls comunicarà en el moment de la inscripció. 

 
MÒDUL 1. PROCEDIMENTS GESTIÓ ECONÒMICA I LLICÈNCIES. 
 
S1. Dilluns 2.05.16. L’ARQUITECTE EN EL MARC DE L’ ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. La 

interacció i responsabilitats del treball tècnic amb els procediments. 
1a p: (1h) Presentació del curs. La funció de l’arquitecte i tècnics en l’organització 
municipal i altres administracions públiques. Docent: Montserrat Hosta, arquitecta-
urbanista. 

2a p: (1,5h) Legislació bàsica relacionada amb el treball dels arquitectes i tècnics de 
l’Administració pública. Nocions bàsiques del procediment administratiu.  
Docent: Trini Capdevila, advocada, Cap dels Serveis jurídics de l’Ajuntament de 
Santpedor. 
3a p: (1,5h) Competència tècnica i responsabilitat penal de l’arquitecte en 
l’Administració pública.  
Docent: Albert Cortina, advocat de Dret administratiu i ambiental. 
 

S2. Dimecres 4.05.16. LA RELACIÓ DELS TÈCNICS AMB LA GESTIÓ ECONÒMICA 
MUNICIPAL. 

1a p: (1h 30’) El pressupost municipal i la seva gestió. Ingressos i despeses que tenen 
relació amb els tècnics municipals.  
Docent: Joan Romagosa, advocat, interventor de l’Ajuntament de Sabadell. 

2a p: (1h 15’) Les bases de la cartografia cadastral relacionades amb la gestió 
econòmica de l’Ajuntament.  
Docent: Immaculada Ruiz, arquitecta de la Gerència del Cadastre de Barcelona.         
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3a p: (1h 15’) Els estudis de sostenibilitat econòmica en les actuacions urbanístiques.  
Docents:  Agustí Jover i Miquel Morell, economistes de ‘PROMO Assessors Consultors’. 
 

S3. Dilluns 9.05.16. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
1a p: (2,5 h) Tipus de llicències urbanístiques i comunicats segons tipus d'obra. Els 
règims urbanístics especials que afecten a les llicències: fora d’ordenació, volums 
disconformes i règims transitoris en àmbits de planejament. Les llicències provisionals. 
Alternatives volumètriques. Les llicències amb condicions i càrregues urbanístiques. Els 
informes tècnics i causes de denegació.  
Docent: Josep Mª Dedéu, arquitecte municipal de Sant Feliu de Codines i president de 
l’Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública i de la ‘Unión de 
Agrupacions de Arquitectos de la Administración Pública’.  
2a p: (1,5h) Els tipus de procediments referents a les llicències urbanístiques segons 
classificació del sòl. La primera ocupació dels edificis i incompliments de la llicència. 
Pròrrogues de llicències. Documentació del projecte de la llicència i la responsabilitat 
municipal en relació a la documentació, i el control de les comunicacions prèvies.  
Docent: Trini Capdevila, advocada, Cap dels Serveis jurídics de l’Ajuntament de 
Santpedor. 
 

S4. Dimecres 11.05.16. PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. 
1a p: (2h) Disciplina urbanística  i procediments. Reptes per a la nova llei.   
2a p: (2h) Cassos pràctics. Multes i enderrocs. Els informes tècnics de disciplina. 
Docent (ambdues parts): Trini Capdevila, advocada, Cap dels Serveis jurídics de 
l’Ajuntament de Santpedor. 
 

S5. Dimarts 17.05.16. LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS. 
1a p: (1,5h) Tipus de llicències d'activitats i comunicats. Els procediments segons els 
tipus d’activitat. La relació de les llicències d'obres amb les d'activitats.  
Montserrat Escudé, advocada, responsable jurídica de l'Oficina d'activitats i urbanisme 
de la Diputació de Barcelona. 
2a p: (2,5h) Aspectes tècnics i ambientals en les activitats. Els aspectes rellevants pels 
tècnics municipals: la compatibilitat urbanística, incendis, sorolls, olors, riscos diversos. 
Docent: Ernest Cuadrado, enginyer municipal de Sant Just Desvern. 
 

S6. Dijous 19.05.16. ELS RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS I 
L’ACTUACIÓ PERICIAL DELS ARQUITECTES.  

1a p: (1,5h)  Recursos administratius i procediments. Sentencies dels tribunals i 
aplicació. 

 Docent: Trini Capdevila, advocada, Cap dels Serveis jurídics de l’Ajuntament de 
Santpedor.  
2a p: (2,5h) La actuació pericial dels arquitectes en la jurisdicció contenciós 
administrativa; Dictàmens mes freqüents, casos pràctics. 
 Docent: Pere González Nebreda, arquitecte diplomat universitari en Arquitectura Legal i 
Forense, i President de la ‘Unión de Arquitectos Péritos Forenses de España’.  
 

MODUL 2.  LES TEMÀTIQUES SECTORIALS DEL TERRITORI EN RELACIÓ AMB EL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC.  
 
S1.   Dilluns 23.05.16. ESPAIS OBERTS, MEDI AMBIENT I PLANEJAMENT. 

1a p: (1,5h) Tractament i criteris dels espais oberts en el PLANEJAMENT en relació a les 
polítiques ambientals. Nous reptes sorgits en els debats públics de participació per 
la nova Llei de Territori.    

 Docent: Carles Castell, doctor en biologia. Director de l’Oficina tècnica de 
planificació i anàlisis territorial de la Diputació de Barcelona. 

2a p: (2,5h) Procediments i continguts de l’avaluació ambiental d’un POUM i de 
diferents tipus de planejament derivat. Exemples pràctics.   
Docents: Laura Fonts, advocada, Cap de l’Oficina territorial d’acció i avaluació 
ambiental (Barcelona), de la Generalitat de Catalunya, i Sergi Miquel, 
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ambientòleg, tècnic de la mateixa oficina OTAAA.   
 

S2.  Dimecres 25.05.16. EL PAISATGE I PATRIMONI RURAL. LA PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC.  
1a p: (1h) La integració del Paisatge en el planejament. 
         Docent: Josep Armengol, arquitecte subdirector de la DG d’Ordenació del Territori 

i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
2a p: (1h) Els Catàlegs de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Regulació i nous 

criteris d’aplicació.  
        Docent: Camil Cofan, arquitecte subdirector de la DG d’Ordenació del Territori i 

Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
 3a p: (2h) Els Plans Especials del Patrimoni històric i arquitectònic. Exemples pràctics.   
   Docent: Antoni Vilanova, arquitecte, President de l’Agrupació d'Arquitectes per a la 

Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del COAC i 
membre de l’Oficina del Paisatge i l'Urbanisme del COAC. 

 
S3.  Dilluns 30.05.16. MOBILITAT URBANA I TRANSPORT PÚBLIC. 

INFRAESTRUCTURES I PLANEJAMENT. 
1a p: (2 h) La mobilitat urbana i la relació amb el planejament urbanístic. Els Plans de 

mobilitat urbana municipals. Els estudis de la mobilitat generada. 
Docent: Joan Miró, enginyer de camins, canals i ports, cap de Gestió de projectes i 
obres de l’empresa municipal PUMSA de l’Ajuntament de Mataró i professor de la 
UPC. 

2a p: (2 h) Les infraestructures i el planejament urbanístic. 
Docent: Jordi Julià, enginyer de camins, canals i ports de l’empresa ‘Transfer 
Enginyeria’. 
 

S4.  Dimecres 01.06.16. ELS ESTUDIS VIABILITAT ECONÒMICA EN EL 
PLANEJAMENT. VALORACIONS URBANÍSTIQUES.  
1a p: (2 h) Els estudis econòmics dels nous planejaments generals i els estudis 

sectorials de viabilitat econòmica en els àmbits de planejament. Els reptes de la 
nova Llei del Territori.   

 Docents: Agustí Jover i Miquel Morell, economistes de ‘PROMO Assessors 
Consultors’ SA. 

2a p: (2 h) Valoracions urbanístiques. Valoracions en sòl urbà i sòl rural. 
 Docent: Jordi Duatis, arquitecte, Vocal del Jurat d'Expropiació de Catalunya i 

professor d'Arquitectura Legal i Valoracions de l’ ETSAB – UPC. 

S5.  Dilluns 06.06.16. LA MEMÒRIA SOCIAL I L’HABITATGE EN EL PLANEJAMENT. 
1a p: (2 h) L’habitatge en la planificació territorial i urbanística. La memòria social.  
 Docent: Josep Mª Vilanova, doctor arquitecte i professor del DOUT de l’ UPC, 

investigador del Institut Interuniversitari de Recerca Hàbitat, Turisme i Territori, i  
president de la ‘Unión de Agrupaciones de Arquitectos urbanistas de España’.     

2a p: (2h) Els Plans locals de l’habitatge.  
     Docent: Pilar Cervantes, arquitecta, tècnica gestora del Servei de Planificació 

d’Habitatge i Millora Urbana de la Diputació de Barcelona. 
 

S6.  Dimecres 08.06.16. LA PRÀCTICA D’APLICACIÓ DELS INSTRUMENTS 
SECTORIALS DIVERSOS EN L’ELABORACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. 
1a p i 2a  part: (4 h) Experiències d’aplicació dels estudis sectorials (medi ambient, 

mobilitat, memòria social, estudis econòmics) en diferents planejaments generals i 
derivats. Avantatges i punts febles de la legislació actual en contrast amb les 
novetats de la Llei de Territori.   
Docent: Mauro Mas, arquitecte, director del POUM de Manresa i d’altres 
planejament generals i derivats. 
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MODUL 3.  L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. PLANEJAMENT URBANÍSTIC I GESTIÓ 
URBANÍSTICA.  
 

S1.  Dilluns 13.06.16. PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC. Figures de 
planejament vigents i criteris de la nova Llei del Territori.  
1a p: (1h) Estructura dels instruments urbanístics en la legislació urbanística vigent i en 
relació al futur marc legislatiu. El règim urbanístic del sòl: condicionants i conceptes 
bàsics que no es modifiquen en el futur marc legislatiu.  
2a p: (3h) Planejament territorial i Planejament urbanístic. Figures de planejament i 
jerarquia. Modificacions de planejament: situació actual i reptes futurs. Participació 
ciutadana.  

       Docent: Montserrat Hosta, arquitecta-urbanista  
 

S2.  Dimecres 15.06.16. L’ESBORRANY DE LA NOVA LLEI DEL TERRITORI. 
1a p: (2h) Els nous reptes i oportunitats de la nova Llei del territori. La transició entre la 
llei vigent i la nova llei en procés. 
Docent: Agustí Serra, Director General d’ Ordenació del Territori i Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. 
2a p: (2h) L’estructura i continguts de l’esborrany de la Llei de territori. 
Docent: advocat/ada de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya 
 

S3.  Dilluns 27.06.16. LA TÈCNICA D’ELABORACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. 
Sistemàtica dels documents bàsics (no canvien amb la nova Llei Territori) del 
planejament general i les seves modificacions puntuals, i la casuística dels 
plans derivats o locals.   
1a p: (2h) Els plànols d’ordenació urbanística. La qualificació urbanística i les condicions 

d’ordenació de l’edificació. 
2a p: (2h) Les normes urbanístiques. Estructura i conceptes. 
Docent: Montserrat Hosta, arquitecta-urbanista 

S4.  Dimecres 29.06.16. L’EXPERIÈNCIA PRÀCTICA DEL PLANEJAMENT. Tipus i 
escala del planejament: oportunitats actuals i reptes en la futura Llei del 
Territori.  
1a p: (2h) L’experiència pràctica del Planejament general: oportunitats i reptes. 
2a p: (2h) L’experiència pràctica del Planejament derivat: oportunitats i reptes. 

 Docent: Sebastià Jornet, arquitecte-urbanista, de Llop-Jornet-Pastor SCP, professor 
associat de l’ ETSAB i President de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya 
(COAC) 
 

S5.  Dilluns 4.07.16. ELS PARÀMETRES D’ORDENACIÓ I USOS URBANÍSTICS EN EL 
PLANEJAMENT com a instruments bàsics de la norma urbanística. 
1a p: (2h) Paràmetres d’ordenació i usos i límits de flexibilitat. 
2a p: (2h) Exemples pràctics de diferents planejaments. 
Docent: Montserrat  Hosta, arquitecta-urbanista 
 

S6.  Dimecres 6.07.16. LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA I ELS REFOSOS DEL 
PLANEJAMENT VIGENT. La integració tècnica-urbanística del desenvolupament 
del planejament general, en modificacions puntuals i planejament derivat. 
La sistemàtica i índex del planejament municipal. La relació amb el documents bàsics 
de les normes i plànols del planejament vigent. Els refosos de planejament vigent i la 
informació ciutadana municipal. Certificats urbanístics relacionats.  La importància de 
la metodologia de l’arxiu municipal en relació al planejament vigent i la informació al 
ciutadà. 
Docent: Montserrat  Hosta, arquitecta-urbanista 
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S7.  Dilluns 11.07.16. LA SISTEMÀTICA SIG DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I L’ 

INTERCANVI DE DADES.  
1a p: (1 h) El mapa urbanístic de Catalunya i el Registre de Planejament. El intercanvi 

de dades amb els ajuntaments.     
Docent: Mercé González, responsable del MUC de la DGOTU de la Generalitat de 
Catalunya.   

2a p: (3 h) La sistemàtica SIG en el planejament urbanístic. 
Docent: José González Baschwitz, arquitecte urbanista especialista en aquesta  
matèria. 
 

S8.   Dimecres 13.07.16. GESTIÓ URBANÍSTICA. Actualitat i reptes de la nova Llei 
del Territori.  
1a p: (2h) La gestió urbanística en relació al planejament. Modalitats bàsiques. 

Instruments diversos de gestió. 
2a p: (2h) Les innovacions i instruments de gestió urbanística en la nova Llei Territori. 
Docent Pablo Molina, advocat de Garrigues, especialitzat en Dret administratiu i  
urbanístic.  

 
MODUL 4. LA GESTIÓ MUNICIPAL DE L’HABITATGE, ESPAIS PÚBLICS I 
EQUIPAMENTS. EL MANTENIMENT I ESTALVI ENERGÈTIC EN EL PATRIMONI 
PÚBLIC. (Pendent de confirmació d’alguns ponents). 
 
S1.  Dimarts 13.09.16. LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE PROJECTES I 

OBRES PÚBLIQUES. Gestió i seguiment. Exemples concrets. 
Docents: Imma Soler, advocada, Cap del Servei de contractació d’obres de 
l’Ajuntament de Terrassa, i Pere Puigdomènech, arquitecte, cap del Servei de projectes 
i obres de l’Ajuntament de Terrassa. 
 

S2.  Dimarts 20.09.16. LA GESTIÓ MUNICIPAL DE L’HABITATGE. 
1a p: (2h) La gestió de l’habitatge públic des dels ajuntaments i les Oficines locals 

d’habitatge.   
Docent: Lluís Hosta, arquitecte, gerent de PROMUSA, empresa pública municipal 
de l’Ajuntament de Sant Cugat.       

2a p: (2h) La política d'habitatge a l'Ajuntament de Barcelona. El Pla d'habitatge i altres 
actuacions en curs. 
Docent: Javier Burón, Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
S3.  Dimarts 27.09.16. ELS ESPAIS PÚBLICS DE LA VIALITAT URBANA I ELS PARCS 
PÚBLICS.   

1a p: (2,5h)  Criteris en el disseny de parcs, places i carrers. Exemples concrets. 
Docent: Xavier Segura, arquitecte, Director de serveis d’Espai públic de l’ AMB.  

2a p: (1,5h) Els serveis urbans en l’obra pública. Criteris d’ecoeficiència i sostenibilitat 
ambiental. 
Docent pendent de confirmar. 

 
S4.  Dimarts 4.10.16. LA GESTIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS. 

1a p: (2h) Manteniment i estalvi energètic en els espais públics.  
Docent pendent de confirmar 

2a p: (2h) Els Plans directors dels espais públics i els Plans d'arbrat viari 
Docent pendent de confirmar 

 
S5.  Dimarts 11.10.16. LA GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS.  

1a p: (2h) La gestió dels equipaments municipals. Actuacions en temps de crisi. 
Docent: Lluís Gibert, arquitecte, cap del servei d’Equipaments de l’Ajuntament de 
Mataró. 

2a p: (2h) Plans Directors d’Equipaments (planificació estratègica). Plans inicials de 
manteniment i estalvi energètic (planificació d’inversions).  
Docents: Montserrat Montalvo, arquitecta, tècnica gestora de projectes de la 
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Diputació de Barcelona i Eloi Juvillà, arquitecte, cap de Secció d’Equipaments i espai 
públic de la Diputació de Barcelona. 
 

S6. Dimarts 18.10.16. EL PROGRAMARI PER ALS PROJECTES D’OBRA PÚBLICA.  
 
INTRODUCCIÓ AL BIM I APLICACIONS PRÀCTIQUES 

Funcionament, ús i qualitat de control del programa informàtic d’obligat compliment en 
les administracions públiques per elaborar projectes públics. 
Docent pendent de confirmar 

 
 
 
TEMES DE TREBALL PRÀCTIC A DESENVOLUPAR PER UN AJUNTAMENT:  
 
a) Elaborar una Modificació puntual d’un PGO/POUM 
b) Elaborar un Projecte de planejament derivat (Pla parcial o Pla de Millora urbana) 
c) Elaborar un Pla Especial temàtic (Memòria, normes i models de fitxes), com el Pla 

Especial de Patrimoni històric o el Pla Especial de masies i cases rurals en els espais 
oberts.  

d) Elaborar un refós de planejament vigent d’un municipi que no estigui fet. 
 
Dates tutories: 27.05.16, 3.06.16, 10.06.16, 17.06.16, 1.07.16, 8.07.16, 15.07.16, 
22.07.16, 15.09.16, 22.09.16, 29.09.16, 6.10.16, 13.10.16, 20.10.16, 25.10.16, 
27.10.16, 2.11.16, 4.11.16, 9.11.16, 11.11.16, 16.11.16, 18.11.16,23.11.16 i 
25.11.16.  
 
Lliurament de treballs: 19.12.16. 
 
 
 


