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Prerequisits

Aqueseta assignatura no té cap prerrequisit. Malgrat això és molt recomanable que l'alumne/a hagi cursat les
assignatures introductòries i bàsiques del grau: geografia humana, geografia física, economia, demografia.

Objectius

Aquesta assignatura està essencialment dirigida a l'avaluació ambiental del planejament i que es proposa:

Capacitar l'alumnat per a la interpretació dels conflictes territorials tenint en compte els interessos i els
rols dels diversos actors implicats.
Mostrar metodologies sistèmiques d'anàlisi dels problemes ambientals, exemplificades en les auditories
ambientals de les agendes 21 en l'àmbit supramunicipal i en les metodologies de l'avaluació ambiental
estratègica.
Analitzar les condicions funcionals de la matriu territorial per tal de fonamentar els criteris ambientals
del planejament territorial.
Conèixer el marc normatiu del planejament i de l'avaluació ambiental per exercitar l'avaluació ambiental
en el planejament territorial, sectorial o urbanístic així com l'avaluació d'impacte ambiental de projectes.

Competències

Actuar i intervenir en el territori i en la seva gestió, i mostrar el caràcter aplicat i experimental de la
formació geogràfica.
Analitzar i interpretar els problemes ambientals.
Dominar el coneixement teòric necessari per plantejar problemes geogràfics de manera integrada i
combinar un enfocament generalista amb una anàlisi especialitzada.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Identificar les relacions espacials a diferents escales territorials, a través de les relacions entre
naturalesa i societat, i a través de la dimensió temporal.

Resultats d'aprenentatge

Explicar les relacions espacials, a diferents escales territorials a través, de les relacions entre
naturalesa i societat, en l'àmbit de la planificació territorial.
Interpretar els problemes ambientals per a la planificació territorial.
Planificar el territori per millorar-ne la gestió
Plantejar problemes relacionats amb l'ordenació dels recursos i del territori.
Redactar propostes innovadores
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Sessions introductòries dels blocs per part del professor i seminaris de discussió dirigits pels estudiants a partir dels

encàrrecs del professor.

Treball de camp autònom en grups de 2 estudiants a partir de tutories de grup.

Bloc 1: Canvi ambiental i conflicte territorial.

Bloc 2: La visió holística en el planejament sostenible i la importància de l'escala. L'Agenda 21 en l'àmbit

supramunicipal.

Bloc 3: El territori com a sistema. Avaluació ambiental dels plans territorials.

Bloc 4: L'avaluació ambiental del planejament urbanístic.

Continguts

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Suport docent als estudiants en els fòrums de debat 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Seguiment de pràctiques i informes 25 1 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Autònomes

Elaboració de pràctiques i informes 48 1,92 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es basa en un examen del aspectes teòrics de l'assignatura i les pràctiques,
informes i treballs.

Totes les activitats avaluatives entregades tindran la corresponent re-avaluació.

Només es podrà tenir una qualificació de "no avaluable" quan no s'hagi lliurat cap activitat. Lliurar una o més
de lesactivitats previstes implica perdre el dret a la qualificació "no avaluable".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5

Pràctiques i informes 20% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5

Treball individual 40% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5
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Marc normatiu

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

Directiva 2001/42/CE d'avaluació ambiental de plans i programes

Ley 9/2006 de evaluación de planes y programas que pueden afectar el medio ambiente.

Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya

Llei 6/2009 d'avaluació ambiental de plans i programes

RDL 1/2008 de evaluación de impacto ambiental de proyectos

Webs

http://www.diba.cat/xarxasost/

http://es.groups.yahoo.com/group/territori/

http://territori.scot.cat/cat/anuari.php

DTES Planificació territorial

DTES Avaluació ambiental de plans i infraestructures
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