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Informació general de l'assignatura

Denominació PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL

Codi 102440

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en
Enginyeria de Forests

COMPLEMENTS DE
FORMACIÓ

Presencial

Grau en Enginyeria
Forestal

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

9

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRACAMP PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1 0.8 1.2 6

Nombre de
grups

1 1 2 1

Coordinació ALCAZAR MONTERO, JORGE

Departament/s MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL

Idioma/es d'impartició Català: 35 
Castellà: 65 
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ALCAZAR MONTERO, JORGE jalcazar@macs.udl.cat 3,6

FERNANDEZ RIVERA,
FRANCISCO

ffribera@macs.udl.cat 3,3

MALLOL CASALS, PILAR pilar.mallol@macs.udl.cat 3,3

Informació complementària de l'assignatura

Assignatura/matèria en el conjunt del pla d’estudis

Aquesta assignatura es troba localitzada en el quart any de la titulació responent al caràcter globalitzant dels

estudis de planificació territorial i impacte ambiental. Per poder realitzar una planificació territorial i ambiental,

l'alumne ha de tenir els coneixements necessaris tant de les característiques dels projectes o activitats que es

tractin d'analitzar, almenys els de les relatives a la seva formació, com també coneixements sobre els diferents

factors del medi previsiblement afectats. Per tant, es tracta d'una assignatura terminal dins de la seqüència de

formació, que integra els coneixements de moltes de les assignatures vistes en la titulació

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'estudiant, en superar l'assignatura, ha de ser capaç de:

- Conèixer el paisatge com a recurs natural, analitzant els conceptes i elements constituents d'aquest.

- Aplicar les tècniques de percepció i anàlisi del paisatge i la seva relació amb el medi ambient.

- Avaluar el impacte paisatgístic de les activitats en el medi i conèixer tècniques a aplicar de correcció i gestió del

paisatge.

- Dissenyar, dirigir i implementar projectes i plans d'actuació integrats.

- Conèixer i comprendre la base territorial.

- Conèixer i saber analitzar les activitats, avaluant la seva importància espacial, social i cultural.

- Aplicar criteris de localització d'activitats, resolent programes d'actuació en funció de la zonificació o de les

categories d'ordenació del territori.
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- Redacció de figures de planejament general i de desenvolupament, mitjançant l'ús de les oportunes eines

normatives, tècniques i de disseny.

- Triar i aplicar mètodes quantitatius d'anàlisi i tècniques de gestió d'espais naturals amb interès per a la

conservació.

Competències significatives

Competències generals

S'han de garantir, com a mínim les competències bàsiques:

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de

la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text

avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp

d'estudi.

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional

i posseeixin les competències que solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de

problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea

d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat

com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis

posteriors amb un alt grau d'autonomia.

A més, el graduat ha de ser capaç de:

CG7. Capacitat per resoldre els problemes tècnics derivats de la gestió dels espais naturals.

CG10. Capacitat per aplicar les tècniques d'ordenació forestal i planificació del territori, així com els criteris i

indicadors de la gestió forestal sostenible en el marc dels procediments de certificació forestal.

Competències específiques

El graduat en Enginyeria Forestal després de finalitzar els seus estudis haurà adquirit els següents coneixements

i competències:

• Mòdul de formació bàsica

CEFB1. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar en l'enginyeria. Aptitud per

aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral;

equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica; estadística i

optimització.
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CEFB6. Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats

amb l'enginyeria. Climatologia.

CEFB8. Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria

• Mòdul comú a la branca forestal

Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: CEMC5. Avaluació i correcció de l'impacte

ambiental.

• Mòdul de tecnologia específica: Explotacions forestals

Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els

principis de: CEEF8. Ordenació i Planificació del Territori.

CEEF9. paisatgisme Forestal..

Continguts fonamentals de l'assignatura

Temari

Bloc I. Planificació Territorial.

Territori i Urbanització. Instruments normatius de regu lació del

territori. Plans territorials. El procés de planificació. Propostes i avaluació de alternatives. Unitats de planificació.

Mètodes d'assignació d'usos i activitats a l' territori. Capacitat d'acollida. Gestió d'espais naturals protegits.

Bloc II Paisatgisme.

La percepció del paisatge. Elements i components del paisatge. La conca visual i unitats de paisatge. Qualitat

visual. Fragilitat visual. L'impacte paisatgístic. Actuacions de correcció de l'impacte paisatgístic. Ecologia del

paisatge.

Bloc III. Avaluació d'impacte ambiental.

Introducció i conceptes generals. Marc legal de l'Avaluació d'Impacte Ambiental. Parts descriptives d'un estudi

d'impacte ambiental. Identificació i valoració d'impactes. Correcció d'impactes i vigilància ambiental. Altres eines

de control ambiental..

 

Activitats pràctiques

Al llarg del curs es realitzaran exercicis de forma individual tant dins de l'aula com de forma no

presencial, així com realització de treballs en grup tutorats pels professors, pràctiques en aula

d'informàtica i visites tècniques.

Eixos metodològics de l'assignatura
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Tipo de
actividad

 
 
Descripción

Actividad presencial
Alumno

Actividad no presencial
Alumno

Evaluación
Tiempo total
 

Objetivos Horas Trabajo alumno Horas Horas Horas ECTS

Lección
magistral

Clase
magistral
(Aula. Grupo
grande)

Explicación de
los principales
conceptos

60

Estudio: Conocer,
comprender y
sintetizar
conocimientos

86 4  6

Problemas y
casos

Clase
participativa
(Aula. Grupo
grande )

Resolución de
problemas y
casos

10
Aprender a
resolver problemas
y casos

15   1

Seminario

Clase
participativa
(Grupo
mediano)

Realización de
actividades de
discusión o
aplicación

 
Resolver
problemas y casos.
Discutir

    

Laboratorio

Práctica de
Laboratorio
(Grupo
mediano)

Ejecución de la
práctica:
comprender
fenómenos,
medir...

 
Estudiar y Realizar
memoria

    

Aula de
informática

Práctica de
aula de
informática
(Grupo 
mediano )

Ejecución de la
práctica:
comprender
fenómenos,
medir...

10
Estudiar y Realizar
memoria

15   1

Prácticas de
campo

Práctica de
campo (Grupo 
mediano )

Ejecución de la
práctica:
comprender
fenómenos,
medir...

 
Estudiar y Realizar
memoria

    

Visitas
Visita a
explotaciones
o industrias

Realización de
la visita

10
Estudiar y Realizar
memoria

15   1

Actividades
dirigidas

Trabajo del
alumno
(individual o
grupo)

Orientar al
alumno en el
trabajo (en
horario de
tutorias)

 
Realizar un trabajo
bibliográfico,
práctico, etc.

    

Otras
 

        

 
Totales
 

  90  131 4 225 9

Sistema d'avaluació

Tipus d’

activitat

Activitat d’Avaluació
Pes

qualificació

Procediment Numero (%)
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Lliçó
magistral

Proves escrites sobre
la teoria del programa
de la
assignatura

2  

Problemes i
casos

Lliuraments o Proves
escrites sobre
problemes
i casos

3  

Seminari Proves escrites o orals   

Laboratori
Lliurament de
memòries. Proves
escrites o orals

  

Aula d’
informàtica

Lliurament de
memòries. Proves
escrites o orals

1  

Pràctiques
de camp

Lliurament de
memòries. Proves
escrites o orals

  

Visites
Entrega de memòries.
Proves escrites o orals

  

Activitats
dirigides

Lliurament del treball 1  

Altres    

 
Total

 
 

100
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Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 

- CONESA FERNÁNDEZ-VÍTORA. 2010. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 4ª edición.
MundiPrensa. Madrid.

- GÓMEZ OREA, D. 2003. Evaluación de Impacto Ambiental: Un instrumento preventivo para la gestión
ambiental. 2ª edición. Mundi-Prensa y Editorial Agrícola Española, SA. Madrid.

- GÓMEZ OREA, D. 2008. Ordenación territorial. Mundi-Prensa, Madrid.

-  BUREL,  F.;  BAUDRY,  J.2002  Ecología  del  Paisaje.  Conceptos,  Métodos  y Aplicaciones. Ed. Mundi
Prensa.

- ESPAÑOL ECHÁNIZ, I.M.1998. Las Obras públicas en el paisaje. Guía para el análisis y estudios de impacto
ambiental. CEDEX.

 

Bibliografia complementària

 

- MOPT. 1992. Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología. Secretaría del
Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente.

- PUJADAS, R; FONT, J. 2002. Ordenación y planificación territorial, Madrid, Síntesis.

- ZOIDO NARANJO, F. y VENEGAS MORENO, C. (coord.), 2002. Paisaje y ordenación del Territorio, Sevilla,
Consejería de obras Públicas y Transportes, JJAA y Fundación Duques de Soria,
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