
L’objectiu del Màster és el de formar tècnics superiors per al servei de l’administració pública cata-
lana, capacitant-los per a analitzar temàtiques específiques de l’àmbit local.
 

Adreçat a Sortides professionals

Llicenciats en Dret, Ciències Econòmiques i Empresa-
rials, Ciències Polítiques, Sociologia i altres titulacions 
superiors que permetin l'accés a les tres subescales de 
l'administració local amb habilitació nacional o als 
cossos de tècnics del grup A. 

Nota

Per obtenir el Màster en Gestió i Dret Local s'ha de 
cursar el Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic i el 
Diploma de Postgrau en Dret Local, i un cop superats 
tots dos programes, matricular-se al treball fi de 
màster 

Aquesta formació et capacita per a accedir a llocs 
de treball com ara:

- Secretaria-intervenció

- Secretaria d’entrada

- Intervenció-tresoreria

- Intervenció d'entrada

- Tècnic/a d'administració general i especial

- Advocacia contenciós-administrativa

MÀSTER INTERNACIONAL EN 
GESTIÓ I DRET LOCAL

Segueix 
avançant

www.fundacio.urv.cat/formacio ·  977 779 964 · raquel.ramos@fundacio.urv.cat

Direcció acadèmica

Josep Ramon Fuentes Gasó 

Amb el suport de

ON
Aules de formació. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

IDIOMA
Català/Castellà

DURADA
70 ECTS
Del 15/10/2018 al 31/07/2021 

HORARI
Presencial
Dilluns i dimecres de 16 a 20 hores

POSTGRAUS
2018-2019 



PROGRAMA
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Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic

• Evolució de la normativa urbanística. Règim urbanístic del sòl i planejament territorial

• Gestió i execució urbanística

• Intervenció administrativa en l'ús del sòl, subsòl i edificacions

• Protecció de la legalitat urbanística

• Pràctiques

Diploma de Postgrau en Dret Local 

• Règim jurídic dels ens locals

• Procediments administratius locals

• Activitats administratives sectorials locals

• Gestió de l’administració local i altres activitats sectorials

• Activitat econòmica administrativa local

• Pràctiques jurídiques a realitzar a les administracions públiques locals catalanes (125 hores)

Treball de Fi de Màster

Crèdits

30

30

10

4.400 € 

Fraccionament: 
10% (com a reserva de plaça) + 50% (abans de l’inici del curs) + 40% (a mig curs).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita.

Preu


