
 

 

 

Dirección Secretaría académica e 
administrativa 

Carlos A. Amoedo Souto                Jennifer Sánchez González 
Javier Sanz Larruga    
                    

 
Cátedra de Dereito Local 

Finalidade e Obxectivos da Xornada 

 
O pasado xoves 2 de maio publicouse no Diario Oficial de Galicia a Lei 1/2019, do 22 de 
abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbana de Galicia.  
Trátase da primeira lei galega que afronta un desenvolvemento da estratexia común 
europea en materia de rehabilitación e desenvolvemento sustentable. Unha estratexia 
que foi implantada en España pola Lei estatal do Solo do 2008 e a Lei estatal 8/2013, do 
26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbana, hoxe refundidas no Real 
Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro. 
A lei galega 1/2019 entrou en vigor o día 22 de maio, achegando importantes novidades, 
polo que resulta necesario achegarlle aos operadores xurídicos locais unha análise sobre 
as oportunidades e problemas que vai supor a aplicación desta normativa no ámbito local. 
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Vernes, día 7 de xuño do 2019 
 
10:00 horas: Presentación e Inauguración da Xornada 
 

• Directores da Xornada 
• Presidente da Deputación da Coruña. 

 
10:15 horas: “As estratexias de renovación urbana en contexto” 

 
• Rosario Alonso Fernández, catedrática de Dereito 

Administrativo da Universidade de Oviedo. Ex-directora 
xeral de solo e políticas urbanas do Ministerio de 
Vivenda. 

 
11:15 horas: “Novidades e claves regulatorias da Lei 1/2019” 

 
• Juan Raposo Arceo, profesor titular de Dereito Civil da 

Universidade da Coruña. 
 
12:15 horas: “O impacto da Lei 1/2019 nas políticas de rehabilitación 
e rexeneración urbana dos concellos” 
 

• Carlos Pérez González, xefe do servizo de planeamento e 
xestión do solo do Concello da Coruña 

 
16:00 horas: “A Lei 1/2019 e a promoción inmobiliaria da 
rehabilitación en Galicia” 
 

• Juan José Yáñez Martínez, secretario xeral de APROINCO 
 
17:00 horas: “A Lei 1/2019 desde a perspectiva da protección do 
patrimonio cultural” 

 
• Teresa Nieto Freire, arquitecto facultativa da Dirección Xeral 

de Patrimonio da Xunta de Galicia. Sección de Patrimonio 
cultural do Consello da Cultura Galega. 
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