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Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar l'assignatura de Dret Urbanístic, però és recomanable haver superat les
assignatures de Dret Administratiu I, II i III.

L'assignatura s'imparteix en català.

El cronograma de l'assignatura, amb les dates de les activitats avaluables, es localitza en el Campus Virtual.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és aprendre quina és la utilització que es pot donar al sòl des del punt de vista de la
urbanització i l'edificació. Durant les darreres dècades, s'ha utilitzat un urbanisme expansiu, que no ha tingut
gaire en compte la preservació dels recursos naturals. però el sòl és un recurs escàs, que no es pot reproduir,
de manera que cal ser molt curosos amb el destí que li donem. Per això, ha sorgit un concepte, el del
"desenvolupament urbanístic sostenible" que intenta conjuminar les necessitats reals de creixement
demogràfic i industrial amb la protecció dels recursos naturals, a fi i efecte de preservar la qualitat de vida de
la nostra generació i de les generacions futures. Així mateix, aquesta orientació fa que en l'actualitat no es
posi tant d'enfasi en el creixement urbà, sino en la seva recuperació, mitjançant polítiques de regeneració
urbana.

Analitzarem els orígens de l'urbanisme i les diferents fases que s'han de dur a terme per construir nova ciutat
o per regenerar-la i també dedicarem atenció a un problema íntimament vinculat a les polítiques urbanístiques:
la relació entre el dret constitucional a un habitatge digne i adequat i els mecanismes per fer-lo efectiu.

Competències

Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Dominar les tècniques informàtiques per obtenir la informació jurídica (bases de dades de legislació,
jurisprudència, bibliografia, etc.) i per comunicar dades.
Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.

Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
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Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les normes jurídiques al cas concret.
Buscar sentències, articles, etc., en les bases de dades jurídiques.
Definir el llenguatge juridicoadministratiu.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Explicar les normes jurídiques administratives.
Expressar-se amb la terminologia juridicoadministrativa.
Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
Reflexionar sobre la normativa administrativa.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.
Utilitzar les fonts d'informació informàtiques jurídiques.

Continguts

PROGRAMA

TEMA 1. L'urbanisme i l'ordenació del territori. El Dret urbanístic: concepte i naturalesa jurídica. El dret de
propietat i la seva regulació civilista. Contingut: règim urbanístic de la propietat del sòl, planejament urbanístic,
gestió urbanística i disciplina urbanística.

TEMA 2. Origen i evolució històrica de l'urbanisme . Precedents. La legislació decimonònica d'eixampla i
reforma interior. La legislació de postguerra fins a la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana de 1956. La
Llei de reforma sobre el règim del sòl i ordenació urbana de 1975. El Text Refós de 1976. La Constitució
espanyola de 1978 i la distribució de competències entre l'Estat, les comunitats autònomes i els municipis en
matèria d'urbanisme. La normativa estatal fins la STC 61/1997, de 20 de març, i la seva incidència en el
repartiment competencial. La normativa estatal i autonòmica vigent.

TEMA 3. L'organització administrativa urbanística a nivell estatal, autonòmic i municipal. Les entitats
urbanístiques col·laboradores.

TEMA 4. El règim urbanístic de la propietat del sol. La classificació del sòl: urbà, no urbanitzable i
urbanitzable. La qualificació del sòl. Els drets i deures dels propietaris i dels agents urbanístics.

TEMA 5. El planejament territorial i urbanístic (I). Concepte i naturalesa jurídica del pla. El planejament
territorial. El Pla Territorial General de Catalunya. Els plans territorials parcials i sectorials i els plans directors
territorials.

TEMA 6. El planejament territorial i urbanístic (II). El planejament urbanístic general i derivat. El planejament
urbanísticgeneral: pla director urbanístic; pla d'ordenació urbanística municipal; normes de planejament
urbanístic; programa d'actuació urbanística municipal. La reserva per habitatge protegit i el projecte de les
ARE. El planejament
urbanístic derivat: pla de millora urbana, pla parcial urbanístic, pla parcial urbanístic de delimitació i pla
especial urbanístic. Els estàndards urbanístics.

TEMA 7. L'elaboració i aprovació dels plans. Actes preparatoris: la suspensió de l'atorgament de llicències
urbanístiques. El procediment d'elaboració i tramitació dels plans. El programa de participació ciutadana. Els
efectes de l'aprovació definitiva i de la publicació del planejament. Vigència, modificació i revisió dels plans. La
participació ciutadana en la formulació del planejament.
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TEMA 8. La gestió urbanística. Requisits previs per a l'execució del planejament. La delimitació de polígons
d'actuació urbanística. La tramitació dels instruments de gestió urbanística. Els sistemes d'actuació:
reparcel·lació i expropiació. El projecte de reparcel·lació. El projecte d'obres d'urbanització bàsiques i
complementàries.

TEMA 9. Els instruments de la política de sòl i d'habitatge. Els PAUM. Els patrimonis públics de sòl i
d'habitatge. Dret de superfície. Drets de tanteig i retracte. L'obligació d'urbanitzar i d'edificar.

TEMA 10. La intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl. La llicència urbanística. Els actes subjectes a
llicència. Competència i procediment d'atorgament. El silenci administratiu. Caducitat de la llicència.
Parcel·lacions urbanístiques. Les ordres d'execució. La declaració de ruïna. Les edificacions fora d'ordenació.

TEMA 11. La protecció de la legalitat urbanística. La restauració de la realitat física alterada. La disciplina
urbanística: el dret urbanístic sancionador. Infraccions i sancions urbanístiques. L'expedient sancionador. La
responsabilitat penal derivada de la comissió d'infraccions. Els delictes contra l'ordenació del territori i el
principi de "non bis in idem".

Metodologia

El desenvolupament de l'assignatura consistirà en l'exposició teòrico-pràctica dels temes del programa per
part del professor, que es combinarà amb la resolució de casos pràctics (preferentment de resolució a l'aula).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Debat 7,5 0,3 1, 5, 6, 8, 10, 12

Resolució casos pràctics 15 0,6 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

classes teòriques 22,5 0,9 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12

Tipus: Autònomes

Diferents lectures (normativa, doctrina, jurisprudència) 25 1 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12

Preparació i resolució d'exercicis i pràctiques 25 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

estudi 50 2 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12

Avaluació

Avaluació continuada. L'assistència a classe és obligatòria.

L'avaluació continua consisteix en la realització, a casa o a l'aula, de 4 pràctiques sobre el contingut del
programa (50%) i l'elaboració i exposició d'un treball pràctic sobre l'aplicació del planejament urbanístic en un
àmbit concret (50%).

Els alumnes poden ser reavaluats sempre que hagin obtingut una nota mínima de 3 punts sobre 10.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració i exposició treball pràctic 50% (5 p.) 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12

pràctiques I (2 practiques ) + pràctiques II (2
practiques)

50% (1,25 p.
x4)

3 0,12 1, 2, 6, 9, 12
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