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Información general de la asignatura

Denominación POLÍTICA Y LEGISLACIÓN FORESTAL

Código 102441

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en
Ingeniería de Montes

COMPLEMENTOS
DE FORMACIÓN

Presencial

Grado en Ingeniería
Forestal

4 OBLIGATORIA Presencial

Máster Universitario en
Ingeniería de Montes

COMPLEMENTOS
DE FORMACIÓN

Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRALAB PRAULA TEORIA

Número de
créditos

0.4 1.6 4

Número de
grupos

1 1 1

Coordinación RIBELLES SANS, MARIA TERESA

Departamento/s ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Idioma/es de
impartición

Castellà 
Català
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Profesor/a (es/as)

Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

AUNOS GOMEZ, ALVARO
IGNACIO

aaunos@pvcf.udl.cat 1

RIBELLES SANS, MARIA
TERESA

tribelles@aegern.udl.cat 5

Información complementaria de la asignatura

Assignatura/matèria en el conjunt del pla d’estudis

 

L’assignatura obligatòria de Política i Legislació Forestal proporciona a l’alumne el complement interdisciplinari
necessari  per  assegurar  una  formació  integral  del  Graduat  en  Enginyeria Forestal, proporcionant-li l’accés
al marc jurídic de l’activitat científic- tècnica que es desenvolupa entorn de la gestió, conservació i protecció de
les muntanyes.

Les sortides professionals del Graduat en Enginyeria Forestal posen de manifest la necessitat d’un
 coneixement suficient  de  la  Legislació  Forestal  i  de  l’organització administrativa, de manera que aquesta
assignatura proporciona els instruments necessaris tant per a l’exercici d’una activitat professional privada, com
per a l’acompliment de llocs en l'Administració que estiguin relacionats amb la temàtica forestal, en oferir a
l’alumne el coneixement del marc legal en el qual poder dur a terme tasques de gestió, conservació, planificació,
etc

 

Recomanacions

 

L’assignatura requereix treball continuat durant tot el semestre, pensament crític i capacitat d’abstracció. Al
Campus Virtual estan a la disposició dels alumnes els materials didàctics (material exposat en classe, exercicis,
lectures) de l’assignatura. Es recomana visitar de manera freqüent l’espai del Campus Virtual associat a
l’assignatura..

 

Objetivos académicos de la asignatura

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

 

OBJETICTIUS DE CONEIXEMENT

1. Conèixer els principals instruments jurídic- polítics internacionals en l’àmbit forestal

2. Conèixer les principals fonts de l’ordenament jurídic espanyol

2019-20



3. Conèixer l’organització de l'Estat i en particular l’estructura de l'Administració Forestal

4. Adquirir conceptes generals de Dº Administratiu

5. Adquirir conceptes generals de Dº Civil

6. Conèixer el contingut de la Legislació Forestal Bàsica de l'Estat i l’aplicació i localització de la Legislació de
Desenvolupament de l'Estat i de les CCAA

7. Conèixer les principals institucions del Dret Forestal Espanyol i Autonòmic. Conèixer el règim de la propietat i
dels drets reals en l’ordenament jurídic espanyol. Conèixer el règim estatutari de la propietat forestal, la seva
estructura, classes i característiques

9. Conèixer i identificar els Registres administratius amb incidència en la propietat forestal

10.  Conèixer i identificar els Registres administratius amb incidència en la propietat forestal

11. Conèixer i realitzar la tramitació d’expedients de partió, inclusió i exclusió del CMUP, expropiació forçosa,
sancionadors, etc

12. Conèixer els diferents instruments de planificació forestal

13 Realitzar un estudi jurídic de l’explotació forestal

 

OBJETICTIUS DE CAPACITAT

L’estudiant que superi aquesta assignatura ha de ser capaç de:

 

1. Manejar amb soltesa la normativa forestal vigent

2. Adquirir destresa a nivell bàsic, en la lectura i el comentari de textos legals

3. Familiaritzar-se amb els instruments necessaris per aconseguir els objectius anteriors:

4. textos legals, diaris oficials, manuals, recursos informàtics, bases de dades, etc

5. Relacionar tots els coneixements adquirits

6. Integrar la legislació forestal en un context global, organitzant i relacionant idees

7. Aconseguir habilitat en la solució de casos pràctics que se li plantegin

8. Aplicar en cada cas concret, la normativa que correspongui

9. Aconseguir i utilitzar un vocabulari bàsic de legislació

Competencias significativas

Competències generales

 

Es garantiran, com a mínim les següents competències bàsiques:

 

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un 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.
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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-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la
resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de 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 aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis
posteriors amb un alt grau d’autonomia.

 

 

A més, el graduat ha de ser capaç de:

 

 

CG12. Capacitat d’organització i planificació d’empreses i altres institucions, amb coneixement de les
disposicions legislatives que els afecten i dels fonaments del màrqueting i comercialització de productes
forestals.

CG13. Capacitat per dissenyar, dirigir, elaborar, implementar i interpretar projectes i plans, així com  per  redactar
 informes  tècnics,  memòries  de  reconeixement, valoracions, peritatges  i taxacions.

CG14. Capacitat per entendre, interpretar i adoptar els avanços científics en el camp forestal, per desenvolupar i
transferir tecnologia i per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.

CG15. Correcció en l’expressió oral i escrita

CG16. Domini d’una llengua estrangera

CG17. Domini de les Tecnologies de la informació i la comunicació

G18. Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets

Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics

 

Competències específiques

 

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

 

Mòdul de formació bàsica

 

CEFB7. Coneixements adequats del  concepte d’empresa, marc  institucional i  jurídic  de  l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

CEFB8. Coneixement de les bases i fonaments biològics del àmbit vegetal i animal en l’enginyeria
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Mòdul comú a la rama forestal

.

CEMC14. Certificació Forestal. CEMC15. Legislació Forestal.

CEMC16. Sociologia i Política Forestal.

CEMC17. Metodologia, organització i gestió de projectes

 

Mòdul de tecnologia específica: Explotacions forestals

Contenidos fundamentales de la asignatura

TEMARI TEÒRIC

 

El programa de l’assignatura s’estructura en tres parts: Política Forestal, Part General (Organització de l'Estat,
Sistema Forestal espanyol, règim jurídic dels béns públics, règim jurídic dels béns privats) i Principals institucions
de dret forestal vigent.

 

PRIMERA PART

 

TEMA 1. Introducció a la Política Forestal

 

TEMA 2. Valor dels boscos

 

TEMI 3. Certificació forestal

 

SEGONA PART

 

TEMA 4: Sistema de fonts del dº espanyol. Classes de lleis. Normes del Govern amb rang de Llei. La potestat
reglamentària. Classes de reglaments. El costum. Els principis generals del dº. El dº Comunitari. Incidència del
sistema de fonts en el Dº Forestal espanyol.

 

TEMA 5. L’organització de l'Estat i l'Administració Pública. Principals Institucions. L'Administració Central de
l’estat. L'Administració Perifèrica de l'Estat. Les Comunitats Autònomes  i  la  seva  Administració.
L'Administració Local.  L'Administració Institucional. El sistema forestal espanyol

 

TEMA 6. Els béns públics. La distribució de competències sobre els béns públics. El domini públic: concepte,
classes, titularitat. L’afectació demanial. Mutacions demanials. La desafectació. Els béns patrimonials. Els béns
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comunals. El Patrimoni Nacional

 

TEMA 7. El règim de protecció dels béns públics: partió administrativa. La recuperació d’ofici i desnonament
administratiu. La potestat d’investigació i sancionadora. Altres instruments de protecció: Inventaris, Catàlegs,
Registre de la Propietat i Cadastre

 

TEMA 8. Les formes d’utilització del domini públic. L’ús pels particulars del domini públic: ús comú
(autoritzacions, llicències), ús privatiu (estacionaments, ocupacions). La concessió demanial

 

TEMA   9.    El    dret    de    propietat.   El    domini:   facultats   i    limitacions   al    dret    de propietat.
Maneres d’adquirir la propietat. Maneres de perdre la propietat

 

TEMA 10. Estudi general dels drets reals. Usdefruit de muntanyes. Servituds rústiques:aigües, pastures, etc.
Distancia entre plantacions

 

 

TERCERA PART

 

TEMA  11.  Títols  competencials  en  matèria  de  muntanyes  i  aprofitaments  forestals.  Llei43/2003 de 21 de
novembre bàsica de muntanyes. Lleis forestals autonòmiques

 

TEMA 12. Concepte de muntanya. La propietat de les muntanyes. Classificació. Règim jurídic de les muntanyes
en dret espanyol

 

TEMA13. Catàleg de Muntanyes d'Utilitat Pública. Antecedents i moment actual. Relació del Catàleg de
Muntanyes d'Utilitat Pública amb el Registre de la Propietat i el Cadastre

 

TEMA 14. La partió de muntanyes. Naturalesa i règim jurídic. Fases de la partió. Recursos. Efectes jurídics

 

TEMA 15. Les Vies Pecuàries. Naturalesa i Règim Jurídic. Classes de vies pecuàries. Usos en les vies
pecuàries.

 

TEMA   16.   Els   espais   naturals   protegits.   Breu   referència   a   la   planificació   forestal (principals
instruments de planificació)

 

 

Activitats pràctiques
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Es realitzaran les següents activitats pràctiques: Resolució de casos pràctics

Estudi de casos

Aprenentatge en l’ús dels mitjans informàtics de cerca de fonts normatives

Comentaris de textos jurídic- administratius

Sessions audiovisuals amb debat posterior

Treballs dirigits: redacció d’informes i estudis sobre qüestions concretes

Participació d’experts per a un major acostament a la realitat jurídic forestal

Ejes metodológicos de la asignatura

Tipus
d'activitat

Descripció
Activitat

presencial
alumne

 
Activitat no
presencial

alumne
 Avaluació Temps total

  Objectius Hores
Treball
alumne

Hores Hores Hores/ECTS

Lliçó magistral

Classe
magistral

(Aula. Grup
gran)

Explicació
dels principals

conceptes

 
 

40

Estudi:
Conèixer,

comprendre i
sintetitzar

coneixements

 
 

60

 
 
2

 
 

100/4

Problemes  i
casos

Classe
participativa
(Aula.   Grup

gran )

Resolució de
problemes

i casos

 
 
4

Aprendre a
resoldre

problemes i
casos

  
 

4/0.16

Seminari
Classe

participativa
(Grup mitjà)

Realització
d'activitats de
discussió o
aplicació

 
 
4

Resoldre
problemes i

casos. Discutir
  

 
 
4

Aula
d’informàtica

Pràctica de
aula d’

informàtica
(Grup  mitjà )

Execució de
la pràctica:

comprendre
fenòmens,
mesurar...

 
 
2

Estudiar
i realitzar
Examen

  
 
 

2/0.8

Pràctiques de
camp

Pràctica de
camp (Grup

mitjà )

Execució de
la pràctica:

comprendre
fenòmens,
mesurar...

 
 
8

Estudiar
i realitzar
Examen

  
 
 

8/0.32

Activitats
dirigides

Treball del
alumne

(individual o
grup)

Orientar al
alumne en el

treball (en
horari de
tutories)

 

Realitzar un
treball

bibliogràfic,
pràctic, etc.

 
 

30

 
 
1

 
 

32/1.28

Totals   60  90 3 150/6

Sistema de evaluación
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Tipus
d’activitat

Activitat d’ Avaluació
Pes

qualificació

Procediment Numero (%)

Lliçó magistral
Proves escrites sobre la
teoria del programa de
l’assignatura

2 60

Problemes i casos
Lliuraments o Proves
escrites sobre problemes
i casos

5 10

Seminari Proves escrites o orals   

Laboratori
Lliurament de memòries.
Proves escrites o orals

  

Aula de informàtica
Lliurament de memòries.
Proves escrites o orals

  

Pràctiques de
campo

Entrega de memòries.
Proves escrites o orals

  

Visites
Entrega de memòries.
Proves escrites o orals

  

Activitats dirigides Lliurament del treball 4 30

Altres    

 
Total

 
 

100

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia bàsica

 

GUAITA MARTORELL, A. (1986): Derecho Administrativo: aguas, montes, minas. Ed. Civitas. Madrid

LACRUZ VERDEJO, J.L., LUNA SERRANO A., DEGADO ECHEVERRÍA, J. Y MEDOZA OLIVÁN, V.
(1991): Elementos de derecho civil III. Derechos reales. Volumen 1. Ed. Bosch. Barcelona

PARADA VAZQUEZ, J.R. (2000): Derecho Administrativo III: Bienes públicos. Derecho urbanístico. Ed.
Marcial Pons. Madrid

PIÑAR MAÑAS, J.L. (2003): Prólogo a la Legislación Forestal. Ed. Tecnos. Madrid

SANCHEZ MORÓN, M Y OTROS (1997): Los bienes públicos (régimen jurídico). Ed. Tecnos. Madrid

TEXTOS LEGALES VIGENTES

 

 

Bibliografia complementaria

 

ABREU PIDAL, J.M. (1995): propiedad, titularidad y funcionalidad de los terrenos forestales. ICONA.
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Madrid

BAUER MANDERSCHEID, E. (1991): Los montes de España en la historia. MAPA. Madrid CASTILLO
BLANCO, F. (1997): La propiedad forestal, en la obra colectiva dirigida por Miguel Sanchez Morón, Los
bienes públicos (régimen jurídico). Madrid

DE VICENTE DOMINGO, R. (1995): Espacios forestales (su ordenación jurídica como recurso natural). Ed.
Civitas. Madrid

ESTEVE PARDO, J. (1995): Realidad y perspectivas de la ordenación jurídica de los montes (función
ecológica y explotación racional). Ed. Civitas. Madrid

MORENO MOLINA, J.A. (1995): La protección ambiental de los bosques. Ed. Tecnos. Madrid
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