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ESCRIT DEL DIRECTOR 

 

 

 

Us fem a mans la memòria corresponent a les activitats dels anys 2016 i 2017 del 

Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques (CIGAP) de la 

Universitat de Girona, amb seu al Parc Científic i Tecnològic.   

 

Durant aquests dos anys el Centre ha continuat desenvolupant la seva tasca 

d’investigació en l’àmbit del Dret administratiu.  Es destacable en primer lloc que el 

centre, a través dels seus membres, continua aconseguint finançament per a 

projectes de recerca en convocatòries competitives.  Aquests projectes, dirigits i 

integrats per investigadors del CIGAP, donen testimoni mitjançant els seus resultats 

del valor que aporta la nostra activitat de recerca a la societat.  Agraïm una vegada 

més la confiança que les institucions públiques i entitats privades mantenen en la 

nostra tasca de recerca; per una banda ens satisfà el reconeixement de la nostra 

feina, i per una altra ens anima a continuar mantenint la màxima autoexigència en la 

recerca i el compromís inequívoc amb la transferència de coneixement cap a la 

societat. 

 

La recerca continua essent el nucli central de l’activitat del Centre i abasta una 

diversitat d’aspectes del Dret Administratiu, com la seva vinculació amb el medi 

ambient, el territori, l’urbanisme, el canvi climàtic i els objectius de desenvolupament 

sostenible, entre altres.  A partir de la recerca efectuada, s’ha continuat publicant 

tesis doctorals, llibres i articles sobre aquestes matèries.  Per altra banda, el centre 

ha seguit desenvolupant les seves activitats docents i de formació, dirigint el 

Diploma de postgrau d’especialització en Director de Seguretat i participant en la 

docència de diferents titulacions reglades de la Universitat de Girona, com els graus 

en Dret, en Ciències Polítiques i de l’Administració, el grau en Turisme, o en els 

Màsters oficials impartits en la Facultat de Dret.  Tal com en anys anteriors, s’ha 
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continuat col·laborant amb les diferents Administracions Públiques, portant 

d’aquesta forma a la pràctica la transferència de coneixement especialitzat. 

 

Mantenint la voluntat fundacional del Centre, l’objectiu final és que les nostres 

activitats reverteixin en benefici dels ciutadans, procurant que les Administracions 

públiques actuïn cada dia més de manera conforme a Dret, i que aquest Dret sigui 

cada dia una mica millor. 

 

 

 

Girona, desembre de 2017 

Joan Manuel Trayter 

Catedràtic de Dret Administratiu, director del CIGAP 
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Consell Assessor 
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▪ Sr. Juan Carlos Maresca Cabot 
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01 – Presentació  

 

 

El Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques va ser creat pel 

conveni de data 13 de març de 2003 entre la Universitat de Girona i la Diputació de 

Girona, com a ens integrat en el sí de la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de 

la Universitat de Girona. En anys posteriors s’han establert convenis pels quals la 

Generalitat de Catalunya s’ha compromès amb el CIGAP a través de l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya, el Departament d’Innovació, Universitats i 

Empresa i el Departament de Governació i Administracions Públiques. 

 

Entre els seus objectius principals es destaca la voluntat de sumar els esforços de la 

UdG i de la Diputació de Girona de cara a fomentar la transferència del coneixement 

científic i universitari al camp de l’Administració pública, amb especial esment a 

l’Administració local. Es considera que, tant pel que fa a la consecució dels seus 

objectius de recerca i transferència de coneixement, com per a una millor i més 

operativa integració del CIGAP a l’entramat de recerca de la UdG i amb l’objectiu de 

promoure estratègicament línies de recerca determinades, és convenient la 

integració del Centre a aquest com a altra estructura de recerca. 

 

La Universitat de Girona és conscient de les creixents demandes que les 

Administracions públiques han rebut de les actuals estructures socials.  L’anomenat 

Estat del benestar i igualment la Societat de la informació han generat en les 

darreres dècades unes necessitats i uns serveis que en alguns casos s’ha 

considerat que havien d’estar proveïts des del sector públic i en molts altres s’ha 

cregut convenient que les entitats públiques hi juguessin un paper, com a àrbitre, 

com a suport o com a part. Aquestes noves demandes han fet que l’àmbit d’acció de 

l’Administració abasti avui zones de l’activitat humana que fins fa ben poc es 

consideraven excloses de les seves competències. Per tot això, el CIGAP no neix 

amb la intenció de limitar-se a prestar els seus serveis des d’un punt de vista 

exclusivament jurídic, sinó que ho fa amb la voluntat d’estendre la seva activitat i 

oferir el seu treball en tots aquells àmbits en què s’ha encomanat un paper actiu a 

l’Administració pública, sigui dins el camp de l’Economia, la Geografia, les Ciències 

de la Salut, el Turisme, la Sociologia o qualsevol altra àrea d’activitat en què els 

serveis del Centre hagin de ser d’utilitat. 

 

El CIGAP es troba ubicat en el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de 

Girona, concretament en l’edifici Jaume Casademont.  Les seves activitats es duen 

a terme en espais diversos, entre els quals principalment en el propi Parc Científic i 

en els espais de la Facultat de Dret i del Departament de Dret Públic de la 

Universitat de Girona. 
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02 – Xifres  

 

 

Activitats de formació al voltant del Dret Administratiu: 

 

3 Jornades  

2 Seminaris 

6 Cursos de formació de professionals de l’Administració 

8 Docència en cursos de Grau i Màster oficial 

2 Diploma d’especialització 

 

 

Publicacions: 

 

4 Llibres 

5 Capítols de llibre 

6 Articles en revistes especialitzades 

1 Publicació document comprensiu sobre text legal 

 

 

Recerca: 

 

4 Línies de recerca actives 

1 Grup de recerca UdG 

3 Projectes de recerca amb finançament extern 

3 Tesis doctorals 

 

 

Comunicació de la recerca: 

 

6 Conferències 

3 Ponències 

1 Comunicacions en congressos 

 

 

Transferència de coneixement: 

 

3 Convenis de col·laboració científica 

2 Participació en l’elaboració d’avantprojectes de llei del Parlament de Catalunya 

17 Contractes de transferència sota l’article 83 LOU 
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03 – Activitats de formació  

 

 

 

FORMACIÓ AL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS 

 

 

Cursos de formació encarregats per la Direcció de Serveis de Formació de l’Àrea de 

Presidència de la Diputació de Barcelona, per l’adaptació del personal al servei de 

les Administracions locals a les noves lleis administratives 39/2015 i 40/2015. 

 

 

 

• Ajuntament de Badalona 

• Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

• Ajuntament de Malgrat de Mar 

• Ajuntament de Moià 

• Ajuntament de Sabadell 

• Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons 
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DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN DIRECTOR DE SEGURETAT 

 

 

PRESENTACIÓ 

 

La normativa vigent del sector de la seguretat demana que, per a la protecció dels 

recursos i actius de les empreses i entitats tant públiques com privades, el seu 

personal i els responsables dels departaments de seguretat siguin professionals 

qualificats i formats adequadament per a la tasca que desenvolupen. 

 

La professionalització exigeix que el personal del Departament de Seguretat realitzi 

l’aprenentatge de coneixements en totes les àrees socioprofessionals que la 

integren: des de l’àrea més tècnica, pròpia del professional de la seguretat, fins a 

l’àrea d’organització i gestió general del departament passant per l’adquisició 

d’habilitats i competències pròpies de la coordinació i direcció dels equips de treball. 

 

Per tant, la finalitat d’aquesta titulació es donar d’eines, recursos i coneixements 

teòrics i pràctics necessaris per al desenvolupament de la funció de director de 

seguretat en qualsevol àmbit. 

 

Finalment, i amb l’objectiu de capacitar rigorosament els professionals, el programa 

està adaptat a la nova normativa de seguretat privada: Ordre INT/318/2011, de l’1 

de febrer, sobre el personal de seguretat privada. 

 

 

OBJECTIUS 

 

– Coneixement de la normativa vigent en matèria de seguretat i els principis jurídics 

que la regeixen. 

– Organització i gestió d’un departament de seguretat. 

– Anàlisi i avaluació de les situacions de risc de les entitats per planificar i programar 

els serveis de seguretat. 

– Establir canals de comunicació i coordinació amb altres organismes, empreses, 

serveis o entitats. 

– Planificació, programació i implementació d’un pla de seguretat integral. 

– Capacitació per a l’assessorament sobre sistemes de seguretat en organitzacions. 

– Supervisió del funcionament dels plans de seguretat. 

– Organitzar, coordinar i supervisar el personal i els equips del servei de seguretat. 

– Adquisició de competències i habilitats personals per a la direcció efectiva dels 

equips. 

– En general, vetllar per l'observança de la regulació de seguretat aplicable. 
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A QUI S'ADREÇA 

 

– Qualsevol persona amb titulació superior (Criminologia, Dret, Relacions Laborals, 

Ciències Empresarials...) que desitgi millorar professionalment en l’àmbit de la 

seguretat privada. 

– A tots aquells professionals de la seguretat que estiguin interessats en realitzar 

una formació completa i rigorosa que els permeti desenvolupar les funcions de 

director de seguretat, segons la normativa, tant en l’empresa privada com en 

l’administració pública. 

– Personal de cossos i forces de seguretat per a promoció interna, per a integració o 

creació d’empreses de seguretat privada. 

– Responsables i organitzadors d’esdeveniments esportius, musicals o d’oci en 

general. 

– Responsables de seguretat i enllaç en infraestructures crítiques (segons el Decret 

82/2010, obligatori a Catalunya a partir del gener del 2015). 

– Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria 

professional en l’àmbit de la seguretat. 

 

 

REQUISITS D'ADMISSIÓ 

 

– Per a l'habilitació com a director de seguretat, cal satisfer els següents requisits. 

 

– Recordem que els membres de les forces i cossos de seguretat tenen 

l'equivalència acadèmica per poder habilitar-se com a directors de seguretat, un cop 

finalitzada l’acció formativa. (Consulteu per a més informació) 

 

 

METODOLOGIA 

 

– El sistema de treball per mòduls seguirà unes directrius generals en l'aprenentatge 

dels coneixements requerits per adquirir la titulació. Al final de cada mòdul el 

professorat realitzarà una activitat teòrica i una altra de pràctica per repassar i 

aprofundir els temes treballats. 

– Aquesta eina ens permetrà garantir que tots els alumnes adquireixin les 

competències i els objectius marcats per a cadascun dels mòduls. Així mateix, 

facilitarà resoldre dubtes i aclarir conceptes. 

– Les visites guiades es desenvoluparan en concordança amb la matèria impartida i 

serviran com a referent pràctic de la realitat professional de la tasca de director de 

seguretat. 
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– La metodologia durant l'acció formativa serà eminentment pràctica, activa i 

participativa. Es treballaran els continguts tenint en compte la seva aplicació als llocs 

de treball. 

– Per als coneixements teòrics s'utilitzarà una metodologia expositiva i demostrativa 

en el moment de fer introduccions a l'inici de cadascun dels temes, així com 

interrogativa per afavorir sempre la participació del grup i la pràctica dels temes que 

es desenvoluparan. 

– Els continguts es treballaran en exercicis pràctics, dinàmiques de grup i estudis de 

casos perquè l'aprenentatge participatiu permeti la transferència del coneixement 

fora de l'aula. Així els referents conceptuals de la titulació no seran només un cos 

teòric a aprendre, sinó una pràctica a implementar. 

– El marc conceptual i teòric quedarà reflectit al dossier de la titulació que es donarà 

a cada alumne. 

– A final de curs, l’alumnat realitzarà sota l’autorització i supervisió dels coordinadors 

de la titulació, un projecte de pla integral de seguretat d’una organització, empresa o 

entitat escollida. 

– Aquest projecte serà defensat davant d’un tribunal integrat pel professorat 

assignat i comptarà amb la presència dels coordinadors encarregats. 

 

 

SISTEMA D'AVALUACIÓ 

 

– L'avaluació ens permetrà comprovar el nivell d'adquisició de coneixements per 

part de l'alumne. Temporalment s'aplicarà, en primer lloc i durant el 

desenvolupament de les classes teòriques i pràctiques, una sèrie d’exercicis per 

valorar la participació, el desenvolupament de les tasques i els exercicis realitzats en 

cadascun dels mòduls impartits. 

– I finalment, un cop finalitzades les sessions presencials, l’alumne desenvoluparà i 

dissenyarà un treball/projecte final que exposarà davant d’un tribunal avaluador. 

 

Els criteris avaluats seran: 

a) Eficàcia: accions realitzades per assolir els objectius marcats. 

b) Efectivitat: calibra la consecució de resultats, vinculats al nivell d'assimilació dels 

conceptes per cada tema/mòdul i el conjunt del treball final. 

c) Suficiència: determina els objectius i les competències mínimes adquirides per 

aconseguir l'aprofitament de la titulació. 

d) Assistència: mínim del 80% d’assistència a les sessions presencials. 

 

– Proves d’autoavaluació sobre normativa de seguretat privada i elaboració 

d’exercicis teòrics i pràctics. 

– Projecte final de seguretat integral d’una organització, empresa o entitat escollida, 

i presentació davant d’un tribunal. 
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Cinquena edició  

Curs 2016-2017 

 

 

Hores: 506.00  

Idioma: català o espanyol, en funció del docent  

Crèdits: 20.00 ECTS  

Nombre de places: 30  

 

Data inici: 21/09/2016  data finalització: 10/05/2017  

Defensa Projecte de Seguretat: 10 de maig de 2015  

Lloc realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG- Edifici Giroemprèn. C/ Pic de 

Peguera, 13 (Girona).  

 

 

PLA D’ESTUDIS 

 

1.  NORMATIVA SEGURETAT PRIVADA                            

1.1 Aspectes generals de la normativa de seguretat privada.   

1.2 Marc legislatiu personal de la seguretat privada. 

1.3 El dret penal i l'activitat de seguretat privada.  

1.4 El control d'accessos en establiments públics. 

1.5. Marc legislatiu empreses de seguretat. 

1.6 Col·laboració amb seguretat pública.   

1.7 Prestació de serveis amb arma de foc.  

1.8 Deontologia professional. 

  

2.  PLANIFICACIÓ DE LA SEGURETAT                          

2.1 Fenomenologia delinqüencial.  

2.2 El terrorisme. 

2.3 L'Anàlisi de riscos. 

2.4 Exteriorització del risc (assegurament). 

2.5 Planificació de Seguretat. 

2.6 Disseny i elaboració d'un pla de seguretat integral. 

2.7. Els plans de seguretat. 

  

 

 

3.  ELS MITJANS TÈCNICS DE PROTECCIÓ                           

3.1 Els mitjans tècnics passius. 

3.2 Els mitjans tècnics actius. 
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3.3 Homologació de sistemes de seguretat electrònica.  

3.4 La central receptora d'alarmes. 

  

4.  LA SEGURETAT OBLIGATÒRIA                               

4.1 Prevenció de riscos laborals. 

4.2 Seguretat laboral. 

4.3 Seguretat contra incendis.  

4.4 La protecció contra incendis. 

4.5 Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi. 

4.6 Plans d'autoprotecció i emergència. 

4.7 La protecció civil a Espanya. 

4.8 Infraestructures crítiques. 

4.9 Seguretat portuària. 

  

 

5. LA SEGURETAT ESPECÍFICA                            

5.1 La protecció del patrimoni.  

5.2 Implantació plans, operatives i protocols de seguretat.   

5.3 Protecció de dades de caràcter personal.   

5.4 Seguretat lògica (seguretat de la informació).  

5.5 La protecció de persones.   

5.6 Procediments operatius.   

5.7 La seguretat en protocols i organització d'esdeveniments.   

5.8 La seguretat en entitats de crèdit. 

5.9 El transport de fons i valors. 

5.10 Seguretat en centres comercials. 

5.11 Gestió de recursos materials. 

5.12 Seguretat aeroportuària. 

  

 

6.  EL DEPARTAMENT DE SEGURETAT                           

6.1 Gestió i direcció d'activitats de seguretat privada.   

6.2 Funcionament dels departaments de seguretat.   

6.3 Habilitats directives i gestió d'equips.   

6.4 Habilitats personals de lideratge.  

6.5 Habilitats de comunicació en públic. 

6.6 Selecció de recursos humans. 

6.7 Dret mercantil. 

6.8 Finançament de l'empresa. 

  

 

 

 



CENTRE D’INNOVACIÓ I GESTIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 20 
 

 

7.  PRACTIQUES EXTERNES (visites) 

Es concretessin dues visites a entitats que tinguin departament de seguretat i/o 

disposin de mitjans de protecció per desenvolupar activitats de seguretat privada, o 

instal·lacions que siguin d'interès per als objectius del curs. 

  

8.  ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE SEGURETAT INTEGRAL       

8.1 Disseny i elaboració d'un projecte de seguretat integral. 
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Sisena edició  

 Curs 2017-2018 

 

 

Hores: 506.00  

Idioma: català o espanyol, en funció del docent  

Crèdits: 20.00 ECTS  

Nombre de places: 30  

 

Girona - data inici: 16/10/2017  data finalització: 15/05/2018  

Defensa Projecte de Seguretat: 15 de maig de 2018  

Lloc realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn. C/ Pic de 

Peguera, 13 (Girona).  

 

 

 

 

 

PLA D’ESTUDIS 

 

1.  NORMATIVA SEGURETAT PRIVADA                            

1.1 Aspectes generals de la normativa de seguretat privada.   

1.2 Marc legislatiu personal de la seguretat privada. 

1.3 El dret penal i l'activitat de seguretat privada.  

1.4 El control d'accessos en establiments públics. 

1.5. Marc legislatiu empreses de seguretat. 

1.6 Col·laboració amb seguretat pública.   

1.7 Prestació de serveis amb arma de foc.  

1.8 Deontologia professional. 

  

2.  PLANIFICACIÓ DE LA SEGURETAT                          

2.1 Fenomenologia delinqüencial.  

2.2 El terrorisme. 

2.3 L'Anàlisi de riscos. 

2.4 Exteriorització del risc (assegurament). 

2.5 Planificació de Seguretat. 

2.6 Disseny i elaboració d'un pla de seguretat integral. 

2.7. Els plans de seguretat. 

  

3.  ELS MITJANS TÈCNICS DE PROTECCIÓ                           

3.1 Els mitjans tècnics passius. 
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3.2 Els mitjans tècnics actius. 

3.3 Homologació de sistemes de seguretat electrònica.  

3.4 La central receptora d'alarmes. 

  

4.  LA SEGURETAT OBLIGATÒRIA                               

4.1 Prevenció de riscos laborals. 

4.2 Seguretat laboral. 

4.3 Seguretat contra incendis.  

4.4 La protecció contra incendis. 

4.5 Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi. 

4.6 Plans d'autoprotecció i emergència. 

4.7 La protecció civil a Espanya. 

4.8 Infraestructures crítiques. 

4.9 Seguretat portuària. 

  

5. LA SEGURETAT ESPECÍFICA                            

5.1 La protecció del patrimoni.  

5.2 Implantació plans, operatives i protocols de seguretat.   

5.3 Protecció de dades de caràcter personal.   

5.4 Seguretat lògica (seguretat de la informació).  

5.5 La protecció de persones.   

5.6 Procediments operatius.   

5.7 La seguretat en protocols i organització d'esdeveniments.   

5.8 La seguretat en entitats de crèdit. 

5.9 El transport de fons i valors. 

5.10 Seguretat en centres comercials. 

5.11 Gestió de recursos materials. 

5.12 Seguretat aeroportuària. 

  

6.  EL DEPARTAMENT DE SEGURETAT                           

6.1 Gestió i direcció d'activitats de seguretat privada.   

6.2 Funcionament dels departaments de seguretat.   

6.3 Habilitats directives i gestió d'equips.   

6.4 Habilitats personals de lideratge.  

6.5 Habilitats de comunicació en públic. 

6.6 Selecció de recursos humans. 

6.7 Dret mercantil. 

6.8 Finançament de l'empresa. 

  

7.  PRACTIQUES EXTERNES (visites) 

Es concretessin dues visites a entitats que tinguin departament de seguretat i/o 

disposin de mitjans de protecció per desenvolupar activitats de seguretat privada, o 

instal·lacions que siguin d'interès per als objectius del curs. 
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8.  ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE SEGURETAT INTEGRAL       

8.1 Disseny i elaboració d'un projecte de seguretat integral. 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de CIS Formació, Centre Integral de Seguretat. 

 

 
 

 

 

Gestionat per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació 
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04 – Publicacions  

 

 

 

Llibres 

 

 

 

 

 

Derecho Administrativo.  Parte general 

Tercera edición 

Joan Manuel Trayter Jiménez 

Barcelona, Atelier, 2017 

ISBN: 9788416652471 

 

Manual de Dret Administratiu.  Es publica la tercera 

edició, fonamentalment, per la bona acollida de les 

anteriors i pels canvis legislatius produïts en el darrer 

any, que han modificat l’espina dorsal de la disciplina.  

S’han aprovat les Lleis 39/2015 i 40/2015 de 

Procediment Administratiu Comú i de Règim Jurídic 

del Sector Públic respectivament, que van entrar en 

vigor, en bona part, el diumenge 2 d’octubre de 2016, i 

que han derogat, entre altres, la Llei 30/1992, de règim 

jurídic de l’Administració Pública i del Procediment 

Administratiu Comú. 

 

 

 
Derecho Urbanístico de Cataluña.   

Sexta edición 

Joan Manuel Trayter Jiménez 

Barcelona, Atelier, 2017 

ISBN: 9788416652259 
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Entre las novedades en la materia destacaríamos la 

aprobación del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 

de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

A nivel estatal, influyen en los distintos procedimientos 

urbanísticos las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, 

del Régimen Jurídico del Sector Público. 

A nivel autonómico, destacaríamos la disposición 

adicional 8 de la Ley 16/2015, que modifica la Ley 

6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de 

planes y programas, adaptando nuestro ordenamiento, 

de manera provisional, a la legislación básica estatal. 

 

 

 

 

La universitat pública de Catalunya: reptes 

jurídico-organitzatius i de govern 

Albert Lladó Martínez 

Atelier, 2017 

ISBN:  9788416652570 

 

Aquest llibre té un doble objectiu: per una banda 

presenta de forma detallada la configuració del marc 

jurídic que regula les universitats públiques catalanes, 

tant des del punt de vista de l’entramat institucional 

com a partir del repartiment de competències i 

relacions que s’estableixen entre els diferents òrgans 

generals universitaris. 

En segon lloc, es tracten dos dels problemes més 

actuals que afecten directament les nostres 

universitats. El segon problema d’actualitat fa 

referència als canvis que les noves lleis bàsiques de 

procediment administratiu i del sector públic (Lleis 39 i 

40 de 2015) han introduït en les universitats públiques. 
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La transparencia en el ejercicio de la potestad 

reglamentaria 

Irene Araguàs Galcerà 

Atelier, 2016 

ISBN:  9788416652303 

 

La elaboración de reglamentos estatales y 

autonómicos se ha visto directamente afectada por la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, que dedica su Título VI a regular, con 

carácter básico, la iniciativa legislativa y la potestad 

para dictar reglamentos y otras disposiciones. Las 

previsiones de esta norma, y la modificación de la Ley 

del Gobierno operada por la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

vienen a confirmar la tendencia apuntada en los 

últimos años, referida a la necesidad de perfeccionar 

los términos en los que la Administración innova el 

ordenamiento jurídico. 
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Capítols de llibre 

 

 

 

 

Los recursos administrativos y los medios 

alternativos de resolución de conflictos 

Joan Manuel Trayter Jiménez 

Atelier, 2017 

ISBN:  9788416652822 

Dins: “Estudios sobre las leyes 39/2015 del 

procedimiento administrativo común y 40/2015 

del régimen jurídico del sector público”, Tornos 

(coord.). 

 

 

 

 

 

Los límites del planeamiento urbanístico 

supramunicipal 

Josep Maria Aguirre Font 

Instituto Nacional de Administración Pública, 2017 

ISBN:  9788473515504 

Dins: “El Derecho de la ciudad y el territorio 

estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés”, 

Bassols, Gifreu i Menéndez (dirs.). 
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Ruido: estado de la cuestión y retos 

pendientes en el derecho administrativo 

Josep Maria Aguirre Font 

CIEMAT, 2016 

ISBN:  058-17-010-1 

Dins: “Observatorio de Políticas Ambientales 2016”, 

López Ramón (coord.). 

 

 

 

 

 
 

Los derechos de las personas en sus relaciones con la 

Administración. En particular: el derecho de acceso a 

la información administrativa. 

Irene Araguàs Galcerà 

Atelier, 2017 

ISBN:  9788416652822 

Dins: “Estudios sobre las leyes 39/2015 del 

procedimiento administrativo común y 40/2015 

del régimen jurídico del sector público”, Tornos 

(coord.). 
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Nuevas tendencias de futuro en la calidad 

regulatoria. La participación en la elaboración 

de disposiciones generales. 

Irene Araguàs Galcerà 

INAP, 2017 

ISBN:  978-84-7351-571-9 

Dins: “Innovación en el ámbito del buen gobierno 

regulatorio: ciencias del comportamiento, 

transaprencia y prevención de la corrupción”. (Ponce, 

J., Cerrillo, A., coords.). 

 

 

 

 
 

Los Colegios Profesionales a la luz de las Leyes 39 y 

40/2015: algunos aspectos de su régimen jurídico. 

M. Belén Noguera de la Muela 

Atelier, 2017 

ISBN:  9788416652822 

Dins: “Estudios sobre las leyes 39/2015 del 

procedimiento administrativo común y 40/2015 

del régimen jurídico del sector público”, Tornos 

(coord.). 
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Articles en revistes científiques 

 

 

Simplificación administrativa y 

modificación o supresión de las técnicas 

de limitación o intervención 

 

Revista Aragonesa de Administración 

Pública 

Joan Manuel Trayter Jiménez 

Núm. 47-48 (2016).  Pàgs. 8-44 

ISSN 2341-2135 

 

Planes territoriales y urbanísticos: 

situación actual y perspectivas de futuro 

 

Review International on Sustainable 

Housing and Urban Renewal 

Joan Manuel Trayter Jiménez 

Núm. 4 (2016).  Pàgs. 50-67 

ISSN 2387-1768 

 

 

Los bancos de compensación ambiental 

o mitigation banking (MB) en el 

ordenamiento estadounidense ¿un 

modelo a importar? 

 

Revista Española de Derecho 

Administrativo 

Mercedes Cuyás Palazón 

Núm. 179 (2016). Pàgs. 335-368 

ISSN 0210-8461 
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Els òrgans de govern universitari: 

reforma i inclusió de membres externs 

 

Revista Catalana de Dret Públic 

Albert Lladó Martínez 

Núm. 53 (2016). Pàgs. 91-115 

ISSN 1885-5709 

 

La regulación de los lobbies: Hacia la 

consecución de la transparencia y el 

control de las actividades. 

 

Revista Vasca de Administración Pública 

Irene Araguàs Galcerà 

Núm. 106 (2016). Pàgs. 249-293 

ISSN: 0211-9560 

 

La participación ciudadana en la 

elaboración de disposiciones generales: 

estado de la cuestión y perspectivas de 

futuro tras la aprobación de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común de 

las Adminitraciones Públicas 

 

Revista Andaluza de Administración 

Pública 

Irene Araguàs Galcerà 

Núm. 96 (2016)  Pàgs. 85-1026 

ISSN: 1130-376X 

 

 



CENTRE D’INNOVACIÓ I GESTIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 32 
 

 

 

 

Altres publicacions 

 

 

 

 

 

Avantprojecte de Llei de Territori. Document 

comprensiu. 

Josep Maria Aguirre Font 

2017 

Departament de Territori i Sostenibilitat.   

Generalitat de Catalunya. 
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Conferències, ponències i comunicacions 

 

 

• Conferències: 

Trayter Jiménez, Joan Manuel 

Títol:  Perspectiva general de les Lleis 39/2015 i 40/2015. 

Jornada sobre les noves lleis administratives 39/2015 i 40/2015 i els gestors 

administratius, (Girona, 2016), (Barcelona, 2016). 

 

 

• Conferències: 

Aguirre Font, Josep Maria 

Títol:  Innovacions jurídiques en el procediment administratiu comú. 

Jornada sobre les noves lleis administratives 39/2015 i 40/2015 i els gestors 

administratius, (Girona, 2016), (Barcelona, 2016). 

 

 

• Conferències: 

Lladó Martínez, Albert 

Títol: L’Administració electrònica i els gestors administratius 

Jornada sobre les noves lleis administratives 39/2015 i 40/2015 i els gestors 

administratius, (Girona, 2016), (Barcelona, 2016). 

 

 

• Comunicació:  

Araguàs Galcerà, Irene. 

Títol: La nulidad de los reglamentos por falta de participación. 

Congrés: XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo (La Laguna, 2017). 

 

 

• Ponència: 

Araguàs Galcerà, Irene. 

Títol: Nuevas tendencias de futuro en la calidad regulatoria: La participación 
ciutadana. 

Congrés: Innovación en el ámbito del buen gobierno regulatorio: Ciencias del 
comportamiento, transparencia y prevención de la corrupción (Universitat de 
Barcelona, 2016). 
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• Presidència de sessió 

Trayter Jiménez, Joan Manuel 

Títol: Efectos de la invalidez de reglamentos y planes. 

Congrès:  XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 

Administrativo (La Laguna, 2017). 

 

 

• Conferència 

Trayter Jiménez, Joan Manuel 

Títol:  Plantejament general de les Lleis 39 i 40/2015. 

Jornada sobre les noves lleis de procediment administratiu i de règim 

jurídic del sector públic (Generalitat de Catalunya, Girona, 2016). 

 

 

• Conferència 

Aguirre Font, Josep Maria 

Títol:  Incidència en les competències de la Generalitat i de les administracions 

locals catalanes. 

Jornada sobre les noves lleis de procediment administratiu i de règim 

jurídic del sector públic (Generalitat de Catalunya, Girona, 2016). 

 

 

• Conferència 

Lladó Martínez, Albert 

Títol:  L’administració electrònica. 

Jornada sobre les noves lleis de procediment administratiu i de règim 

jurídic del sector públic (Generalitat de Catalunya, Girona, 2016). 

 

 

• Ponència 

Trayter Jiménez, Joan Manuel 

Títol:  Situación actual y perspectivas de futuro del planeamiento urbanístico y 

territorial. 

Seminario de Gobernanza Urbana Urban-Red (Madrid, 2016). 

 

 

• Ponència 

Lladó Martínez, Albert 

Títol:   Resultados de las convocatorias EDUSI de 2016 y 2017 en Cataluña. 

Seminario Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Urban-Red 

(Madrid, 2017). 
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05 – Activitats institucionals  

 

 

 

 

Convenis i contractes amb les següents institucions: 

 

 

• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

• Diputació de Girona (Consorci Costa Brava) 

• Ajuntament de Girona 

• Institut d’Estudis de l’Autogovern 

• Institut Català del Sòl 

• Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya 

• Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació 

 

 

 

Presència de membres del CIGAP: 

 

• Junta Electoral Central 

• Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 

• International Academic Association on Planning, Law and Property Rights  

• Consell de Redacció de la Revista Catalana de Dret Públic  

• Consell de Redacció de l’editorial Atelier, secció Dret Administratiu 

• Consell Assessor de la Revista Andaluza de Administración Pública 

• Consell Assessor de la Revista Vasca de Administración Pública 

• Direcció de la Col·lecció “Derecho Administrativo”, Editorial Atelier 

• Fòrum del Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
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Assistència a Congressos 

 

 

• XI Congreso de Profesores de Derecho Administrativo 

Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo 

Saragossa, 2015 

 

• XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 

Administrativo  

Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo 

La Laguna, 2016 

 

• Jornadas sobre La Gobernanza Urbana y el Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado 

Red de Grupos de Investigación Urban-Red 

Granada, 2017 
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06 – Recerca  

 

 

 

L’estructura funcional de recerca del CIGAP està formada per les següents unitats: 

 

 

• Unitat d’urbanisme ambiental, cohesió social, habitatge i control judicial. 

 

• Unitat de control de la discrecionalitat: mitjans alternatius de resolució de 

conflictes, sistemes de control previs a la justícia administrativa, mesures 

cautelars i execució de sentències. 

 

• Unitat d’Administració local i processos d’avaluació. 

 

• Unitat de recerca en estructura i gestió universitària. 

 

 

 

 

TESIS DOCTORALS 

 

 

 

• Irene Araguàs Galcerà 

Tesi: “La transparencia en el ejercicio de la potestad reglamentaría.  

Conocimiento, participación y rendición de cuentas en la elaboración de 

Reglamentos estatales y autonómicos”,  

Defensa:  gener 2016, excel·lent cum laude. 

 

• Carles García Rocasalva 

Tesi:  “La responsabilidad mediambiental” 

Defensa:  abrl 2016, excel·lent cum laude 

 

• Pere Figuereda Cairol 

Tesi:  “La edificación en el derecho andorrano” 

Defensa:  febrer 2017, excel·lent cum laude 
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ESTADES DE RECERCA 

 

 

• Carles García Rocasalva 

Estada de recerca de 4 mesos a la Oxford University 

Regne Unit 

Tema: “Comparative Legal Research between the aplication of Environmental 

Liability Directive 2004/35/CE in Spain and United Kingdom” 

 

• Irene Araguàs Galcerà 

Estada de recerca de  3 mesos a la Columbia University Law School 

(New York, USA) 

 

• M. Mercedes Cuyás Palazón 

Estada de recerca de  3 mesos a la Columbia University Law School 

(New York, USA) 

Tema: La naturaleza de los bancos de compensación. 
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Grup de recerca de la Universitat de Girona vinculat al CIGAP  

SEMINARI DE DRET ADMINISTRATIU 

 

Resum de l’activitat de recerca i transferència: 
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Projecte de recerca Ministerio de Ciencia e Innovación 

 

 

Projecte d’Investigació fonamental 2015-2017 

Projecte:  El Urbanismo sostenible ante el reto del cambio climático 

Acrónim:  URB-CC 

Área avaluació ANEP:  Derecho 

Codi UNESCO:  5699 Codi NABS: 130135 

Projecte individual tipus B 

Investigador responsable:  Joan Manuel Trayter 

Durada:  3 anys 

Grup temàtic principal:  Ciències Socials i Humanitats 

Membres: M. Jesús Montoro Chiner, Ramón Paniagua Redondo, Jacqueline 

Morand-Deville, José María Moltó Darner, Roser Martínez Quirante, Mercedes 

Cuyás Palazón, Antoni Ferré Mestre, Marta Llorens Ferrer, Josep Maria Aguirre 

Font, Gemma Geis Carreras, Albert Lladó Martínez, Carles García Rocasalva. 

 

 

Ajut de recerca de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern 

 

Beques de l’IEA per a la recerca sobre les autonomies polítiques territorials 

Projecte:  El desenvolupament de l’autogovern en matèria de territori, paisatge, 

litoral i urbanisme” 

Modalitat 2: Beca per a la realització d’un treball en equip 

Investigador responsable:  Joan Manuel Trayter Jiménez 

Durada:  18 mesos 

Membres:  Gemma Geis Carreras, Josep Maria Aguirre Font, Belén Noguera de la 

Muela, Albert Lladó Martínez, Carles García Rocasalva, Irene Araguàs Galcerà. 
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Projecte de recerca Ministerio de Ciencia e Innovación 

 

 

Projecte d’Investigació redes de excel·lència 2015-2017 

Projecte:  Red Temática sobre Desarrollo Urbano 

Acrónim:  URBAN-RED 

Área avaluació ANEP:  Derecho 

Investigador responsable:  M. Rosario Alonso Ibáñez (Univ. de Oviedo) 

Durada:  3 anys 

Grup temàtic principal:  Ciències Socials i Humanitats 

Membres:  Joan Manuel Trayter Jiménez (UdG), Federico A. Castillo Blanco (Univ. 

de Granada), Omar Bouazza Ariño (Univ. Autónoma de Madrid), María Teresa 

Parejo Navajas (Univ. Carlos III de Madrid), María Luisa Gómez Jiménez (Univ. de 

Málaga), José Emilio Labra Gayo (Univ. de Oviedo), Aina Salom Parets (Univ. de les 

Illes Balears). 

 

 

 

 

Reconeixement de Grup de recerca de Catalunya 

 

Convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) 

Reconeixement com a grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 

Convocant: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

Convocatòria:  SGR 2014-2016 

Grup reconegut:  Grup de Recerca de Dret Urbanístic 

Referència:  2014  SGR 1078 

(pendent de la resolució del reconeixement de grups de recerca 2017-2019). 
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07 – Innovació i Transferència de coneixement 

 

 

 

CONTRACTES I CONVENIS 

 

 

Consorci Costa Brava  

(Diputació de Girona) 

 

Assessorament jurídic al Consorci 

Dirigit per: Josep Maria Aguirre Font 

Any 2015 

 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat  

(Generalitat de Catalunya) 

 

Elaboració de l’Avantprojecte de Llei de Territori 

Dirigit per: Josep Maria Aguirre Font 

2015-2017 

 

 

Departament de Cultura  

(Generalitat de Catalunya) 

 

Elaboració de l’Avantprojecte de Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 

Dirigit per: Joan Manuel Trayter Jiménez 

2015-2017 
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ELABORACIÓ DE PROJECTES LEGISLATIUS 

 

 

• Redacció de l’avantprojecte de Llei de Patrimoni de la Generalitat de 

Catalunya 

Joan Manuel Trayter Jiménez, Josep Maria Aguirre Font, 2015-2017. 

 

• Redacció de l’avantprojecte de Llei de Territori. 

Josep Maria Aguirre Font, 2015-2017. 

 

 

 

ALTRES COL·LABORACIONS 

 

 

• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

• Institut Català del Sòl 

• Consell Comarcal del Barcelonès 

• Ajuntament d’Agullana 

• Ajuntament de Castelldefels 

• Ajuntament de Les Planes d’Hostoles 

• Ajuntament de Premià de Mar 

• Ajuntament de Sant Martí de Llémena 

• Ajuntament de Santa Coloma de Farners 

• Ajuntament de Tossa de Mar 

• Metropolitana de Obras y Proyectos, S.L. 

• G.B.I. Serveis, S.A.U. 

• V-Line Capital, S.L. 

• Gremi de Restauradors de Catalunya 
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