
“L’habitatge col.laboratiu i 
l’entorn urbà: 

reptes, oportunitats i amenaces” 

IV Curs d’estiu de la Càtedra 
UNESCO d’Habitatge URV

Presentació 
Després de les tres primeres edicions a 
Tarragona, Reus i Tortosa, en aquesta 
ocasió, al Curs d’estiu de la Càtedra 
UNESCO d’Habitatge de la URV es 
debatrà sobre els reptes, les oportunitats i 
les amenaces que plantegen l’habitatge 
col·laboratiu i l’entorn urbà.


Es destacaran aspectes com la tecnologia 
b l o c k c h a i n , e l c o h o u s i n g , e l s 
“condohotels”, la regeneració urbana o el 
crowdfunding.


El Curs s’estructura en tres parts. A la 
primera es tractaran les qüestions més 
rellevants sobre l’habitatge col·laboratiu i 
l’entorn urbà. A la segona tindrà lloc un 
debat amb experts pràctics, públics i 
privats, sobre totes aquestes qüestions en 
format Taula Rodona. Finalment, a la 
darrera part es durà a terme una visita 
guiada per l’habitatge de Valls. El Curs 
finalitzarà amb un vermut convidat.


El Curs està dirigit a estudiants i 
professionals relacionats directament o 
indirectament amb el món de l’habitatge: 
advocacia; Acadèmia; agents de la 
propietat immobiliària; administradors/es 
de finques; promotors/es; notariat; 
registradors/es de la propietat; tècnics/es  
públics en matèria d’habitatge; entitats del 
tercer sector; arquitectes; geògrafs/es; 
etc.housing.urv.cat

Director 
Dr. Héctor Simón Moreno


Inscripcions  
La inscripció al Curs té un cost de 
15 euros. 

La matrícula cal formalitzar-la a 
través de la següent web a partir 
del 14 de maig: http://www.urv.cat/
ca/estudis/formacio-permanent/
universitat-estiu/llistat-activitats/ 

L’a forament és l imi ta t i les 
inscripcions s’admetran per rigorós 
ordre d’inscripció. Es proporcionarà 
certificat d’assistència.

Més informació
Sr. Jordi De Andrés

office.housing@urv.cat   

Telf. 977558724


Universitat d’estiu de la Universitat Rovira i Virgili

Valls, 15 de juny de 2018
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S e s s i ó I I I . T a u l a R o d o n a 
“Reptes,  oportunitats i amenaces de 
l’habitatge col·laboratiu”

12:00 a 13:00 h. Ponents:
· Sra. Montserrat Vilella Cuadrada; 

Regidora de l'Àrea de Benestar Social de 
l'Ajuntament de Reus

· Sra. Cristina López; Registradora de 
la Propietat de Valls

· Sra. Astrid Baldissera, Advocada, 
fundadora de Starting Legal

· Sr. Sergi Nogués Siuraneta , 
Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de Valls

Modera: Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar

Visita Guiada
13:00 a 14:00 h. “L’habitatge a Valls”

14:00 h. Acabarem amb un vermut convidat

Lloc de celebració
Antic Convent del Carme 
Plaça del Carme, 3, 43800 Valls (Tarragona)

10:15 a 10:30 h. Modalitats, riscos i reptes del 
cohousing
Dr. Héctor Simón Moreno, Professor Lector de 
Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili 

10:30 a 10:45 h. Proposta d’un règim jurídic dels 
condohotels a Catalunya
Sra. Gemma Caballé Fabra, Investigadora de la 
Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV

10:45 a 11:00 h. La regeneració urbana a través 
dels equipaments culturals
Dra. Eva Coll Martínez, Investigadora del 
Departament d'Economia de la URV

11:00 a 11:15 h. Flexible housing; 
Dr. Brano Glumac, Researcher in Housing 
Studies, LISER, Esch-sur-Alzette, Luxembourg 

11:15 a 11:30 h. Pausa

Sessió I I . Reptes,  oportunitats i 
amenaces de l’habitatge col·laboratiu: el 
crowdfunding immobiliari 
Modera: Dr. Héctor Simón Moreno

11:30 a 11:45 h. 
Modalitats, riscos i reptes en el crowdfunding 
immobiliari
Dra. Rosa Maria Garcia Teruel, Investigadora de 
la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV

11:45 a 12:00 h. 
La fiscalitat en el crowdfunding immobiliari
Dra. Estela Rivas Nieto, Professora Agregada 
de Dret Financer i Tributari i Sotsdirectora de la 
Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV

Sessió I. Reptes,  oportunitats i 
amenaces de l’habitatge col·laboratiu: 
b l o c k c h a i n , c o h o u s i n g , 
“condohotels” i regeneració urbana
Modera: Dra. Estela Rivas Nieto

10 a 10:15 h. L’habitatge i la tecnologia 
blockchain
Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, 
Catedràtic de Dret Civil de la Universitat 
Rovira i Virgili i Director de la Càtedra 
UNESCO d’Habitatge de la URV

Programa 
9:00 a 9:30 h.

Prof. Dra. Mª José Figueras Rector Mgfc. 
de la Universitat Rovira i Virgili

Sr. Jordi Cartanyà i Benet, Tinent 
d’Alcalde i Regidor d’Habitatge de Valls

Dr. Héctor Simón Moreno, Director de la 
Jornada i Investigador de la Càtedra 
d’Habitatge URV 

Dr. Padraic Kenna, College Lecturer en la 
National University of Ireland, Galway

Presentació de la nova col·lecció 
“Derecho de la vivienda” de l’editorial 

Tirant lo Blanch 
Vol. 1. “Reformando las tenencias de la 

vivienda” (AAVV) 
Vol. 2 “La optimización de la hipoteca 

inversa” (H. Simón) 

https://goo.gl/maps/jWbzPw8DZJq
https://goo.gl/maps/jWbzPw8DZJq

