
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

EL COL·LEGI BECA DE FORMA IMPORTANT LA MATRÍCULA DEL POSTGRAU PER 
ALS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES DE GIRONA 

 

EL COL·LEGI PROMOU, CONJUNTAMENT AMB LA FUNDACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, 
UNA NOVA EDICIÓ DEL POSTGRAU EN URBANISME i TERRITORI 

 

Presentació 

En el món de l’edificació és cabdal el coneixement de l’urbanisme, ja que abans d’edificar cal haver generat el sòl apte per 
poder-hi construir. Aprendre a gestionar l’urbanisme es fa imprescindible en l’Administració, en àmbits com els ajuntaments i 
els consells comarcals, però també en el sector privat, en l’àmbit de la promoció, valoració, gestió immobiliària o rehabilitació. 
Així doncs, els tècnics de les diferents especialitats — l’activitat dels quals estigui relacionada amb la gestió als ajuntaments i 
consells comarcals, o la promoció d’habitatges, la valoració, la gestió immobiliària o la rehabilitació — han de conèixer el 
funcionament de la gestió urbanística. Les reformes i modificacions contínues de la legislació urbanística, tant a Catalunya com 
a l’Estat espanyol, afavorides en bona mesura per adaptar-se als nous moments, aconsellen una lectura actual de la legislació 
vigent. 

Aquest curs comença amb la legislació urbanística, continua amb la gestió urbanística i acaba amb el règim del sòl i la protecció 
de la legalitat urbanística. 

Objectius 

• Respondre a la necessitat creixent de formar experts en el camp de la gestió urbanística des de la seva vessant més 
àmplia, i reforçar i actualitzar la formació dels professionals qualificats amb coneixements teòrics i pràctics en el camp 
de l’urbanisme. 

• Fomentar que aquests professionals participin en els diferents processos selectius per ingressar a les diferents 
administracions locals catalanes 

Sortides professionals 

• Tècnic expert en temàtiques relacionades amb la gestió i l’assessorament urbanístic. 
• Especialitzar i actualitzar els diferents professionals (arquitecte tècnic, arquitecte, enginyer, secretari, interventor, etc.) 

en matèria d’urbanisme. 

 



 

 

 

 

 

 

A qui s'adreça 

Aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers de l’edificació, arquitectes, enginyers, enginyers tècnics, geògrafs, llicenciats en 
Dret i llicenciats en Medi Ambient. 

Data d'inici:  23/09/2020 

Data de finalització:  31/03/2021 

Horari: Dimecres de 16.00 h a 19.00 h 
  

Lloc de realització: ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM 

 
Crèdits:    9 ECTS / 75 hores de videoconferència 

 

Places: 20  
 
Preu:  775 € 

Beques:  Es subvencionarà  als col·legiats i col·legiades del Col·legi de Girona que 
superin el curs de postgrau en Urbanisme i Territori amb una bonificació del 40% sobre 
el preu de la matrícula. L’abonament de la quantitat s’haurà de sol·licitar una vegada 
acabat el curs justificant el seu aprofitament i el pagament de la matrícula. 

I es bonificarà el 100% del cost de la matrícula del curs al col·legiat o col·legiada  del 
Col·legi de Girona que obtingui la millor nota d’entre tots els alumnes. 
 
 

AQUÍ TROBAREU L’ENLLAÇ A LA FUNDACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA: 
https://www.fundacioudg.org/ca/curs-postgrau-urbanisme-territori.html 
 
La matrícula s’obrirà en pocs dies.  
Si esteu interessats en matricular-vos us agrairem ens ho feu saber enviant un correu a  
cap.visats@aparellador.cat 

https://www.fundacioudg.org/ca/curs-postgrau-urbanisme-territori.html

