
 
 

 

 
DIPLOMA UNIVERSITARI  DE POSTGRAU 
EN  ARQUITECTURA LEGAL I FORENSE 

6a. edició 
 

 
1. Formació bàsica: el Diploma de postgrau (DALF-6) 
 
El programa de postgrau te una durada de 161 hores lectives (més 39 hores 
d’activitats de preparació dels treballs i exàmens) (total 200 hores) i contempla la 
realització d’activitats complementaries, organitzades per l’IDEC-UPF o el COAC i 
obertes als membres d’ambdues institucions a fi de completar el total de 30 crèdits 
ECTS que té el programa. 
 
Els participants amb titulació universitària que superin satisfactòriament el programa, 
d’acord amb els criteris d’avaluació consensuats entre els directors del programa, i 
respectant la normativa de l’IDEC, obtindran el Diploma de Postgrau en Arquitectura 
Legal i Forense, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Aquells participants que 
no acreditessin formació universitària suficient obtindran un certificat acreditatiu 
expedit per l’IDEC. Per a l’obtenció del títol o del certificat acreditatiu és requisit 
imprescindible haver assistit a un mínim del 80% de les sessions. 
 
El inici del curs està previst que tingui lloc el dimecres 22 de juliol 2015 a la Sala 
d’Actes del COAC. L’acte inaugural tindrà dues parts: en primer lloc, hi haurà un acte 
de benvinguda a càrrec dels directors del Diploma, que faran una exposició dels 
continguts acadèmics del programa, del calendari de curs i del seguiment de les 
activitats dels participants. Tot seguit tindrà lloc una conferència magistral a càrrec 
d’un jurista de reconegut prestigi sobre un tema d’actualitat i rellevància jurídica, que 
serà anunciat oportunament. 
 
El programa de postgrau serà impartit al llarg de quatre trimestres: les classes del 
primer trimestre començaran a partir de la segona quinzena del proper mes de 
setembre i el quart trimestre està previst que finalitzi el mes de desembre de 2016,  
 
Les classes es faran els dimecres a la tarda a la Sala d’Actes del COAC, de 16.00 h. a 
21.00 h. (Plaça Nova, 5) i en el cas que, per circumstàncies sobrevingudes, no es 
pugui fer un dia en concret aleshores les classes tindran lloc, excepcionalment, a la 
seu de l’IDEC-UPF (c/ Balmes, 132). 
 
 
2. Formació complementària: els Itineraris d’especialització 
 
Els ex-alumnes de les anteriors edicions del DALF podran participar en qualsevol dels 
dos Itineraris d’especialització que s’oferiran en el marc de la sisena edició del DALF i 
que són:  
 

 (I)  l’Especialització en Valoracions Urbanístiques, o  
(II)  l’Especialització en Lesions a l’Edificació 



 
 

 
 
 
Els Itineraris d’especialització presenten les següents característiques 
 

- Els Itineraris consten, cadascun d’ells, de 30 hores lectives (més 12 hores 
addicionals per a la preparació de treballs i dictàmens).  
 

- Cadascun dels Itineraris d’especialització té un valor acadèmic de 5 crèdits 
ECTS.  

 

- Els continguts i els criteris d’avaluació han estat consensuats i són supervisats 
pels directors del programa de postgrau i segueixen les directrius aprovades 
per l’IDEC-UPF. 

 

- Els participants que hagin superat de forma satisfactòria les proves d’avaluació 
corresponents rebran el Certificat del Curs de Perfeccionament en la 
especialització que hagin cursat.  

 

- El Certificat del Curs de Perfeccionament l’expedeix l’Institut d’Educació 
Continua de la Universitat Pompeu Fabra i serà lliurat als participants amb 
ocasió de l’acte inaugural del Diploma el proper mes de juliol. 

 
 
 
Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a: 
 
 
 
Secretaria tècnica de la AAEPF 
Agrupació Perits: aaepf@coac.net 
 
Secretaria agrupacions COAC: Marta Marín Segura  
Departament d'Agrupacions  Tel. 93 306 78 28  COAC Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

AGRUPACIONS - COAC - Marta Marín [agrupacions@coac.net] 


