
TEMARI categoria – TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET: 

ÀMBIT 4: 

1. La legislació urbanística a Catalunya: evolució. La legislació vigent. Les administracions i òrgans
administratius amb competències urbanístiques. El règim especial de Barcelona: aspectes
urbanístics.

2. Règim urbanístic del sòl. Classificació del sòl. Règim de la propietat del sòl. Contingut del dret
de propietat del sòl: facultats, drets i càrregues. Procediment d'elaboració i aprovació dels plans
urbanístics. Efectes de l'aprovació de les figures de planejament.

3. Classes de plans i la seva tramitació. Plans directors urbanístics. El pla d'ordenació urbanística
municipal. Normes de planejament. El planejament derivat. Els plans parcials urbanístics. Els
plans especials urbanístics. Els plans de millora urbana. Catàlegs i ordenances municipals
urbanístiques.

4. Gestió urbanística integrada i aïllada. Els sistemes d'actuació per reparcel•lació i per
expropiació. El projecte de reparcel•lació. Les modalitats del sistema d'actuació per reparcel•lació.
Les entitats urbanístiques col•laboradores. El projecte d'urbanització.

5. Altres sistemes d'execució urbanística: execució forçosa, agent urbanitzador, actuacions
prioritàries i altres sistemes. Excepcions a l'actuació mitjançant unitats d'execució: actuacions
aïllades o assistemàtiques. Obtenció de terrenys dotacionals. Els convenis urbanístics: modalitats
i característiques.

6. Expropiacions urbanístiques. Supòsits expropiatoris. Procediments de taxació individual i
conjunta. Supòsits indemnitzatoris. Les valoracions urbanístiques.

7. Intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i el subsòl. Les llicències urbanístiques. Concepte. Tipus.
Procediment. Règim de comunicació prèvia i de declaració responsable. Ordres d'execució i
deures de conservació i règim de la declaració de ruïna.

8. La protecció de la legalitat urbanística: objecte i competències. Els procediments de protecció
de la legalitat urbanística. Les infraccions urbanístiques: classes i tipus d'infracció. Persones
responsables. Principis i regles d'aplicació. Sancions urbanístiques. Prescripció. L'acció pública en
matèria urbanística.

9. La intervenció i el control administratiu de les activitats amb incidència ambiental. La Llei de
prevenció i control ambiental. Protecció contra la contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica.
La intervenció i control de les activitats dels espectacles públics i activitats recreatives. La
intervenció administrativa en l'activitat econòmica: classificació, procediment i règim jurídic.

10. Instruments de política de sòl i d'habitatge. Patrimonis públics del sòls i d'habitatge. Dret de
superfície. Dret de tanteig i retracte. Obligació d'edificar i d'urbanitzar. Registre de solars.




