Problemàtica ambiental i urbanística
de la urbanització difosa en sòl no urbanitzable
8 d’abril de 2011, Lleida
Jornada Tècnica de la Vocalia de Terres de Lleida, Pirineu i Aran
Presentació
Informació pràctica
On
Aula Magna del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (Demarcació Lleida). C/ Canyeret, 2
(Lleida).

Com arribar:
Renfe (Lleida), Bus urbà.
Quan

Informació pràctica

Les regles de joc per a la construcció de noves edificacions o instal·lacions en sòl no urbanitzable van quedar establertes des de
l’any 2006, amb el Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol (Llei d’urbanisme) i el Decret
305/2006, de 18 de juliol (Reglament que la
desplega), que estableixen clarament el camí
a seguir en cas d’infracció en els procediments. No obstant això, la proliferació de
noves construccions en sòl rústic al marge
de la legalitat s’ha continuat produint.
Diferents tribunals han avalat reiteradament
la “restitució de la realitat física alterada” per
part de l’administració local quan aquesta s’ha produït. Però la manca d’agilitat del procediment i
la proximitat entre els responsables de les infraccions i els agents municipals en les diferents escales de decisió fan que la incoació de processos de disciplina urbanística sigui reduïda en relació
al volum de casos que es produeixen i que encara siguin menys els expedients que es completen
amb èxit. Com a conseqüència de la urbanització difosa dilatada en el temps –al llarg de les tres
darreres dècades–, la gestió del sòl no urbanitzable dels municipis afectats esdevé més complexa
i s’enregistra un impacte acumulatiu sobre el medi, el paisatge de les perifèries urbanes i els espais rurals.

8 d’abril 2011


Divendres, 15 d’octubre de 2010 9,15 a 14:00 h.



Sala de la Cultura de les Borges Blanques .

Adreça,número, ciutat.

De 9:00 a 14:00 h.


Objectius de la jornada

Mapa



Cost


Assistència lliure.



Inscripcions fins a l’11 d’octubre a través del:



Formulari d’inscrípció.

Persones col·legiades
del COAMB o el COAC:
10 euros.
Altres: 15 euros.

Inscripcions aquí

Data límit d’inscripció: 4 d’abril. Per a més informació o

 Aproximar-se a la problemàtica realment existent de les edificacions il·legalment implantades
en sòl no urbanitzable i les repercussions ambientals i urbanístiques que això comporta.
 Exposar el context actual de la disciplina urbanística en relació al marc jurídic aplicable, les etapes, documents i la tramitació del procés, per proporcionar una informació bàsica als participants
que clarifiqui les claus i els agents que intervenen en el procés (ajuntaments i administració catalana).
 Destacar l’exemple pràctic de vuit ajuntaments de Menorca, per tal d’identificar oportunitats de
millora i simplificació per tendir a una dinàmica més àgil i efectiva.

Destinataris
La jornada està especialment adreçada a responsables i tècnics municipals d’urbanisme, responsables de serveis tècnics, jurídics i medi ambient, així com a professionals i tècnics de l’arquitectura, l’urbanisme i la gestió del sòl no urbanitzable.

dubtes, contacteu amb coamb@coamb.cat.

Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que així ho sol·licitin en la seva inscripció.

Programa i ponents
09.00 - 9.15 h. Recepció dels participants i lliurament de la documentació.
09.15 - 09.30 h. Presentació de la jornada.
Arnau Queralt. President del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).
Montserrat Giné. Presidenta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), dem. de Lleida.
Ricard Pons Picó. President del Consell Comarcal del Segrià.
1. Problemàtica de la urbanització difosa rural a les perifèries urbanes i semiurbanes
09.30 - 10.00 h. Repercussions urbanístiques. Trini Capdevila. Lletrada. Cap de la Secció de
protecció de la legalitat urbanística. Ajuntament de Manresa.
10.00 - 10.30 h. Repercussions ambientals. Ramon Queralt. Consultor ambiental. Vocal de
Ponent del COAMB.
10.30 - 11.00 h. Pausa - cafè.
2. El punt de vista de l’administració catalana.
11.00 -11.30 h. Jordi Osuna. Servei de Protecció de la Legalitat i Assessorament, Direcció
General d’urbanisme. Secretaria per a la Planificació Territorial, Departament de Territori i
Sostenibilitat.
11.30 -12.00 h. Francesc Coll. Cos dels Agent Rurals. Direcció General del Medi Natural,
Departament d’Agricultura i Medi natural.
3. Experiències reeixides de gestió.
El Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de Menorca (CPLUSRIM).
12.00 - 12.45 h. La gestació de la idea. Sr. Joan Marquès Coll. Conseller del Consell Insular de
Menorca (CIME).
12.45 - 13.30 h. Com funciona el Consorci? Joan Escudero. Gerent del CPLUSRIM.
13.30 - 13.45 h. Cloenda.
A càrrec de la Sra. Maria Dolors Tella. Direcció General d’urbanisme, Secretaria per a la
Planificació Territorial. Directora dels Serveis Territorials a Lleida, Departament de Territori i
Sostenibilitat.
Organitzen:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.

