
Nom de l’assignatura i Codi DIAGNOSI I PLANEJAMENT TERRITORIAL 

Crèdits ECTS ECTS: 6 

Tipus d’assignatura  Optativa 
Nom del professor: Rufi Cerdan 
Despatx: B7-1096 
Correu electrònic: Rufi.Cerdan@uab.cat 

 
Professorat de l’assignatura 
 

Horari tutories: en Xarxa 
 

Objectius 

Així doncs, volem oferir una assignatura essencialment dirigida a l’avaluació ambiental del planejament i que es 
proposa: 
Capacitar als alumnes 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. 
Analitzar les condicions funcionals de la matriu territorial per tal de fonamentar els criteris ambientals del 
planejament territorial. 
Conèixer el marc normatiu del planejament per, finalment: 
Exercitar l’avaluació ambiental en el planejament urbanístic municipal 

Orientació 
 
El propòsit general de l’assignatura és la orientació professional dels/les alumnes per a la dedicació professional 
en el terreny del planejament territorial. Per tant es vol proporcionar coneixement de les pautes, sistemes de 
treball, llenguatges, i instruments propis de les plataformes professionals (lliures o institucionals) en els que es 
poden presentar oportunitats per a desenvolupar una activitat com a geògrafs/es orientada als temes ambientals.  
 
Per altre cantó creiem imprescindible emmarcar l’aprenentatge sobre les metodologies de treball, les eines i els 
instruments, en una reflexió global que ajudi a consolidar l’esperit crític imprescindiblement vinculat a la 
capacitació tècnic. 

Continguts 
BLOC 1 Canvi ambiental i conflicte territorial 
Unitat 1. La crisi ambiental 
Unitat 2 Actors, interessos i rols davant del canvi ambiental 
Unitat 3 Perfil ambiental de Catalunya 
Unitat 4 Sostenibilitat i organització territorial 
Unitat 5. Pràctica: anàlisi d’un conflicte territorial 
BLOC 2 La visió holística en el planejament sostenible i la importància 
de l'escala. L’Agenda 21 en l’àmbit supramunicipal 
Unitat 1. La ciutat com a ecosistema: fluxos de matèries, energia i informació. 
Unitat 2 Els impactes ambientals i territorials de les activitats econòmiques: la petjada 
ecològica 
Unitat 3 L’estructura urbana i els seus efectes ambientals 
Unitat 4 Metodologia de redacció de l'Agenda 21 en l’àmbit supramunicipal: memòria 
descriptiva, diagnosi ambiental, pla d’actuació, pla de seguiment, indicadors 
ambientals 
BLOC 3 El territori com a sistema. Avaluació ambiental dels plans 
territorials 
Unitat 1. Criteris ambientals en el planejament territorial 
Unitat 2. Avaluació ambiental estratègica de plans i programes 
Unitat 3. Territori com a sistema. Ecologia del paisatge: model clapa – connector – matriu 
Unitat 4 Avaluació ambiental dels plans territorials 
Unitat 5 Articulació del planejament territorial i sectorial 
BLOC 4 L’avaluació ambiental del planejament urbanístic 
Unitat 1. Marc legal de l’avaluació ambiental 
Unitat 2. L’informe ambiental en el POUM i els Plans derivats 
Unitat 3 Pràctica: Informe ambiental d’un pla urbanístic derivat 



Avaluació 

Pràctiques: 60 % de l'avaluació. 
Examen: 40% de l'avaluació 

La segona convocatòria adopta els mateixos criteris d’avaluació que la primer convocatòria. 
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NEL·LO, O. (2003) Aquí no! Conflictes territorials de Catalunya, Empúries. 
ESTEBAN, J.; TARROJA, À. (2004) Anuari territorial de Catalunya, Societat Catalana d’Ordenació del 
Territori, Institut d’Estudis Catalans. 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, Els processos de l'agenda 21 Local en els municipis de Barcelona. Manuals (3 
vol.). 
FOLCH, R. (2003) El territorio como sistema, conceptos i herramientas de ordenacción. Col·lección Territorio y 
gobierno. Visones num 3 DIBA xarxa de municipis. 
CERDÁN, R. i altres (2004) Anàlisi del paisatge del Bages, Perspectives territorials 6, DPTOP, 13-22. 
ESTEBAN, J. (2001) L'ordenació urbanística: Unitats, eines i pràctiques. Col·lecció espai públic urbà. DIBA. 

Marc normatiu 

Llei 2002 d’urbanisme de Catalunya 
Llei 10/2004 de modificació de la llei d’urbanisme 
Directiva 2001/42/CE d’avaluació ambiental de plans i programes 
Llei del paisatge de Catalunya (avantprojecte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


