Curs

L'EUROPEÏTZACIÓ DEL TERRITORI. Codi 1538
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. Existeixen unes bases jurídiques que coadjuven a la creació d'un model de
ciutat europea? El dret comunitari tot i no tenir com a títol propi, ni com a política comuna l'ordenació del
territori o l'urbanisme ha anat desplegant els seus efectes en àmbits cada vegada més propers a la regulació dels
usos del sòl restant poques matèries en què la seva vis atractiva no hagi penetrat. El nostre objectiu és doncs,
mostrar en primer lloc la necessitat de plantejar en tot cas els models urbanístics europeus des d'una perspectiva
comunitària, és a dir, abordant tots aquells aspectes que els uneixen, que són a més, cada vegada més
nombrosos. Els principals elements i paràmetres condicionants d'aquesta uniformitat disfressada d'aparent
diversitat s'articulen a través dels següents pilars:
· El medi ambient i el desenvolupament sostenible com a política comuna i la Influència del softlaw en les
legislacions urbanístiques.
· La concepció de la gestió integrada del medi ambient i el control ambiental com a control indirecte dels usos i
la destinació del sòl.
· La cohesió territorial, a través de l'ordenació del territori i les infraestructures, especialment el cas de les xarxes
transeuropees.
· La directiva de contractes i serveis que condueix cap a una homogeneïtzació del concepte de dret a urbanitzar a
través de l'ordenament comunitari i els principis de lliure circulació i llibertat d'empresa.

PROGRAMA Y PROFESSORAT
I. La presència del dret comunitari en l'urbanisme i la seva influència en les legislacions urbanístiques dels estats
membres.
II. La successiva concreció de polítiques i mesures de foment i protecció de la ciutat des de la perspectiva
ambiental. Plans i programes. L'Estratègia Territorial Europea. La gestió integrada del medi ambient
III ... ¿Cap a una política territorial a la Unió Europea a través de la cohesió territorial, i les infraestructures ?. La
intervenció comunitària sobre els usos del sòl. La protecció dels espais de la xarxa Natura, cap a una
determinació dels usos del sòl a la "europea"?
IV. L'altra revolució silenciosa: les directives de contractes i serveis i la seva influència profunda. ¿Cap a una
homogeneïtzació de la gestió urbanística a través de l'ordenament comunitari? La societat civil i la desigual
resposta de les institucions comunitàries: Un property rights movement a l'europea?
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 10 hores presencials+10 a distancia. 1 crèdits ECTS; 2 crèdit llibre
configuració.
CALENDARI: Presencial i streaming: 2 i 3 de octubre 2015. Divendres de 16,30 a 21,30 hores i dissabte de 9,30 a
14,30.
DESTINATARIS. Persones interessades en aquesta temàtica
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 3 de octubre
de 2015.
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