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Nom de l’assignatura

GEOGRAFIA POLÍTICA I DE L’ADMINISTRACIÓ

Codi

25493

Estudis

Geografia

Curs i període en el que
s’imparteix

Segon cicle. Segon semestre curs 2006-07

Crèdits i Crèdits ECTS

7

Caràcter de l’assignatura

Optativa

Requisits exigits per a cursar
l’assignatura

Esmentar, si és el cas, les activitats formatives i/o assignatures prèvies que
els estudiants han d’haver cursat segons exigències del pla d'estudis.

Llengua en què s’imparteix

Català
Nom del professor: Carles Donat Muñoz
Despatx: B7 - 1096
Correu electrònic:carles.donat@uab.es
Horari tutories: per determinar

Professorat de l’assignatura

Objectius
L’objectiu de l’assignatura és doble: Per una banda conèixer l’organització territorial de Catalunya a partir de les
polítiques públiques d’habitatge que desenvolupen les diferents administracions. Per altra, aprofundir en un dels
principals instruments que les materialitza a nivell local: la Memòria Social. Per aconseguir aquests objectius la
primera part de l’assignatura vesarà sobre el coneixement dels diferents nivells administratius a Catalunya, així
com de les principals normatives legals i instruments referents a l’habitatge. A la segona part s’entrarà amb detall
en la Memòria Social, un dels documents que planifica les necessitats d’habitatge en els municipis de Catalunya.
Les sessions en aquesta segona part combinaran una part teòrica, on s’analitzaran les característiques dels
elements que componen una Memòria Social, amb una de pràctica, on els estudiants, a partir d’un municipi,
desenvoluparan els continguts d’aquest document.
Continguts
Tema 1. El mapa administratiu actual a Catalunya
- La fragmentació del mapa municipal
- Les comarques: una estructura homogènia per a un territori divers
- El mapa provincial: una sòlida herència històrica legalment garantida.
- Canvis recents i perspectives de futur de l’organització territorial de Catalunya
Tema 2. Marc legal i institucional en matèria d’habitatge
- La llei d’Urbanisme
- Llei pel dret a l’habitatge
- Pacte per l’habitatge
Tema 3. Principals instruments en matèria d’habitatge
- El planejament territorial: les previsions i les pautes locacionals de creixement
- El planejament urbanístic: l’instrument dels municipis
- Els plans d’habitatge i la Memòria Social: la concreció de les necessitats.
Tema 4. La Memòria Social (I). Objectius i continguts
- Els objectius de la Memòria Social
- Els continguts de la Memòria Social
Tema 5. La Memòria Social (II). Característiques del parc d’habitatges existent
- El règim de tinença, la superfície, l’antiguitat i la tipologia del parc d’habitatges principal
- El parc d’habitatges de protecció.
- El parc d’habitatges dotacional.
- La residència secundària
Tema 6. La Memòria Social (III). Escenaris de creixement poblacional i necessitats d’habitatge
- Les previsions de creixement
- El context territorial.
- Característiques de les llars.
Tema 7. La Memòria Social (IV). Col·lectius amb dificultats per satisfer les necessitats d’habitatge: la població
jove
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- Esforç econòmic per accedir a l’habitatge
- El mercat laboral entre la població jove
- Habitatges de protecció i/o dotacionals adreçats als joves
- Pautes d’emancipació
Tema 8. La Memòria Social (IV). Col·lectius amb dificultats per satisfer les necessitats d’habitatge: la gent gran
- Principals necessitats específiques de la gent gran: equipaments i espais a l’habitatge
- Principals necessitats específiques de la gent gran: serveis i relacions de proximitat.
- Característiques dels habitatges i de l’entorn de la gent gran.
Tema 9. La Memòria Social (VI). Col·lectius amb dificultats per satisfer les necessitats d’habitatge: la població
immigrada
- Les portes d’entrada i l’estabilització residencial
- Principals nacionalitats i pautes residencials
- Tipologies de la llar predominants
Tema 10. La Memòria Social (VII). Col·lectius amb dificultats per satisfer les necessitats d’habitatge: altres
col·lectius
- Col·lectius amb necessitats específiques
- Població afectada per desallotjaments
Tema 11. La Memòria Social (VIII). La cohesió social.
- L’habitatge, un dret. La propietat, una inversió
- La mixtura de grups, la garantia de la cohesió social.
- L’exemple de la llei de Barris.
Tema 12. La Memòria Social (IX). Un balanç de les necessitats i una concreció territorial
- Quantificació de les necessitats d’habitatge
- Quantificació dels habitatges amb protecció o dotacional necessaris per als col·lectius amb dificultats
- Quantificació de l’oferta: les necessitats de sòl i la rehabilitació d’habitatges.
La concreció territorial i la cohesió socia
Avaluació
L’avaluació continuada del curs es farà sobre un examen parcial (25%), les tutories personalitzades i el seguiment
del treball (25%) i el treball de curs (50%).
a)

L’examen parcial dels primers quatre temes constarà de dues parts:

-

En la primera s’hauran de definir 10 conceptes a elegir entre 12 amb una extensió de tres o quatre línies

cadascun (50%).
-

En la segona s’haurà de desenvolupar un tema a escollir entre dos amb una extensió màxima de dos fulls

(50%).
b)

El treball del curs serà una Memòria Social.

Avaluació en segona convocatòria
En cas de no haver superat l’assignatura durant l’avaluació continuada, en segona convocatòria s’entregarà el
treball de curs i es farà l’examen parcial, que tindran les mateixes puntuacions en la nota final que en el cas de
l’avaluació continuada.

