
 
Curs 

LLEI DE LES TRES "R". LLEI 8/2013, DE 26 DE JUNY, DE 
REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES. (Codi 

1435) 
EL CURS ES RETRANSMET EN DIRECTE PER INTERNET (STREAMING) AMB ACCÉS 

RESTRINGIT PER A LES PERSONES QUE NO ES DESPLACIN A LES INSTAL·LACIONS DEL 
CENTRE. 

EL CURS TAMBÉ ES PODRÀ REALITZAR EN DIFERIT DESPRÉS DE LES SESSIONS PRESENCIALS. 
AQUELLES PERSONES QUE VULGUIN AQUESTA MODALITAT REALITZARAN UN TREBALL 

COMPROBATORI. 
 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS En es aquest curs es pretén: potenciar la rehabilitació edificatòria i 
la regeneració i renovació urbanes, eliminant traves actualment existents i creant mecanismes 
específics que la facin viable i possible; oferir un marc normatiu idoni per permetre la reconversió i 
reactivació del sector de la construcció, trobant nous àmbits d'actuació, en concret, en la 
rehabilitació edificatòria i en la regeneració i renovació urbanes; fomentar la qualitat, la 
sostenibilitat i la competitivitat, tant en l'edificació, com a terra, acostant el nostre marc normatiu al 
marc europeu, sobretot en relació amb els objectius d'eficiència, estalvi energètic i lluita contra la 
pobresa energètica. 
PROGRAMA I PROFESSORAT Sessió I: El títol preliminar estableix l'objecte de la norma i les 
disposicions aplicables a la mateixa (Residència habitual, Infrahabitatge, Cost de reposició ...), així com les 
polítiques que els poders públics, dins l'àmbit de les seves competències, hauran de formular i desenvolupar, 
en el marc dels principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, cohesió territorial, eficiència 
energètica i complexitat funcional.Sesión II: El títol I que regula l'Informe d'Avaluació dels Edificis, el seu 
objecte (acreditar la situació en què es troben els edificis, almenys en relació amb l'estat de conservació de 
l'edifici, el seu compliment de la normativa vigent sobre accessibilitat universal, així com sobre el seu grau 
d'eficiència energètica), els casos en què pot ser exigible, el seu contingut necessari i les persones i entitats 
capacitades per emitirlo.Sesión III: el títol II conté la regulació de les actuacions sobre el medi urbà, que van 
des de les de rehabilitació edificatòria, fins a les que suposin una regeneració i renovació urbanes, identificant 
els subjectes legitimats per participar-hi i oferint nous instruments per facilitar la gestió i la cooperació 
interadministrativa  
Marta Lora-Tamayo Vallvé, Professora Titular i Directora del Departament de Dret Administratiu de la 
UNED 
DIRECCIÓ Marta Lora-Tamayo Vallvé Professora Titular i Directora del Departament de Dret 
Administratiu de la UNED 
NOMBRE D'HORES La durada del curs és de 20 h (10 h presencials i 10 h a distància). 
CALENDARI Presencial: 26 i 27 de setembre de 2014. Treball a distància fins el 12 d’octubre. Divendres de 
16,30 a 21,30 h. Dissabte de 9,30 a 14,30 h  
DESTINATARIS. Persones interessades en aquesta temàtica. 1 crèdit ECTS, 2 crèdits lliure configuració.  
LLOC DE CELEBRACIÓ, INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ El curs s'imparteix presencialment a Mallorca i 
s'emet per Streaming de manera que les persones inscrites poden també seguir des de casa. Opcionalment es 
connecta per videoconferència amb Menorca i Eivissa o altres centres. El curs es pot seguir per Internet en 
diferit. La inscripció del curs és de 30 €. Els interessats en aquest curs s'han d'inscriure abans del 27 de 
setembre de 2014. 
Seu de Palma 
Edifici Guillem Mesquida 
Camí Roig s / n. Travessia Gremi Tintorers. 
Polígon Son Castelló. 07009 
Palma de Mallorca 
Tel 971 434546 Fax. 971 434547 
info@palma.uned.es 

Seu de Maó 
Claustre del Carme 
Plaça Miranda s / n 

07701 Maó (Menorca) 
Tel 971 366769 Fax. 971 361082 

info@mao.uned.es 

                                  Seu d’Eivissa 
Edifici del Carrer de Bes 

Calle Bes, número 9-2º 
07800 Eivissa 

Tel 971 390606 Fax. 971 307022 
                       info@eivissa.uned.es 
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