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Informació general de l'assignatura

Denominació INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

Codi 103014

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
de Forests

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRACAMP PRALAB TEORIA

Nombre de
crèdits

1 2 3

Nombre de
grups

1 1 1

Coordinació ALCAZAR MONTERO, JORGE

Departament/s MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 30

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà: 90 
Anglès: 10 
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ALCAZAR MONTERO, JORGE jorge.alcazar@udl.cat 2

FERNANDEZ RIVERA,
FRANCISCO

francisco.fernandez@udl.cat ,5

FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARIA
CRISTINA

cristina.fernandez@udl.cat 1,5

RAMOS MARTÍN, MARÍA
CONCEPCIÓN

mariaconcepcion.ramos@udl.cat 2

Objectius acadèmics de l'assignatura

Demostrar coneixements teòrics i aplicats sobre: el disseny de plans de desenvolupament integral
sostenible de comarques forestals; plans d'ordenació del territori, d'àrees de Muntanya i de zones
costaneres; planificació hidrològica i lluita contra la desertificació.
Diferenciar i definir unitats geogràfiques òptimes per a la planificació dels recursos forestals i gestió de la
fauna.
Estructurar i dissenyar planificacions forestals a escala superior a la de la propietat forestal (forest).

 

Competències

Competències transversals de la titulació

 

CG0: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
CG1: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu
camp d'estudi.
CG2: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats
socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CG3: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que
les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CG4: Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una
manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
CG6: Capacitat per dissenyar, redactar, dirigir, elaborar, implementar i interpretar projectes i plans d'actuació
integrals en el medi natural.
CG11. Correcció en l'expressió oral i escrita
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Competències específiques                                                                                                                    

 

CE2: Coneixement i capacitat per dissenyar plans de desenvolupament integral sostenible de comarques
forestals i el desenvolupament d'indicadors de gestió.
CE4: Plans d'Ordenació del Territori, àrees de Muntanya i Zones Costaneres.
CE5: Planificació hidrològica i lluita contra la desertificació

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. - Planificació hidrològica i lluita contra la desertificació.

Tema 2 .- Casos prácticos de planificación territorial utilizando SIG

Tema 3. - La llei de forests, els Plans forestals i els Plans d'Ordenació de Recursos Forestals (PORF).

 

Activitats pràctiques                                                                                                                                      
                          

 

Realització de seminaris, resolució de problemes / exercicis a classe, sortides

2020-21



 

Eixos metodològics de l'assignatura

Tipus d’activitat
Presencial / No

presencial
Hores ECTS

TEO P 4 4

PRO, INF, SEM P 16 1.6

VIS P 4 0.4

Tipus d’activitat: TEO: teoria; PRO: Problemes i casos; SEM: Seminari; INF: Informàtica; CAM: Camp; VIS:
Visites; ACD: Activitat dirigida i LAB: Pràctiques

de laboratori

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Durante el desarrollo de la asignatura, el grado de presencialidad en todas las actividades docentes puede variar en
función de los posibles confinamientos o restricciones que se puedan imponer en un momento determinado por
situaciones sanitarias adversas o de otro tipo.

 

Sistema d'avaluació

Tipus
d’activitat

O/V G/I Pes (%) Hores ECTS Criteris

Elaboració
informes

O I 100   
Elaboració i
exp. oral

O/V Obligatori/voluntari

G/I Grupal/Individual

Tipus d’activitat: Activitat per internet, Autoavaluació, Coavaluació/Avaluació per companys, Elaboració d’un
informe (pot ser de pràctiques), Exposició oral, Pràctiques (execució), Problemes, Prova escrita, Resolució de
cas pràctic, Prova oral, Prova pràctica, Visites externes

 

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

CADENAS DEL LLANO, F. 1998. Restauración hidrológico forestal de cuencas y control de la erosión
TRAGSA, TRAGSATEC, Ministerio de Medio Ambiente. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
CASTANYER VILA, J. 1991. “La planificación de espacios protegidos: un mandato legal”. Prácticas para la
planificación de espacios naturales. M. Castroviejo (ed).Madrid, ICONA, 17- 38
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GÓMEZ OREA, D. 2008. Ordenación territorial. Mundi-Prensa, Madrid.
MOPU. “Documentos sobre Política Territorial. Carta Europa de Ordenación del Territorio”, Madrid, 1983.
PUJADAS, R, FONT, J. 2002. Ordenación y planificación territorial, Madrid, Síntesis.
VASCO,   GOBIERNO.   “Guía   sobre   criterios   ambientales   en   la   elaboración   del Planeamiento”,
Bilbao, 1993.
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,

FAO. 1993. Desarrollo sostenible de tierras áridas y lucha contra la desertificación.

http://www.fao.org/docrep/V0265S/v0265s00.htm.

MAAMA. 2012. La desertificación en Espanya. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/lucha-
contra-la-desertificacion/la-desertificacion- en-espana/
MAAMA.2012 Programa de Acción Nacional contra la Desertificación
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/lucha-contra-la-desertificacion/programa-de- accion-
nacional-contra-la-desertificacion/default.aspx

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 

GÓMEZ OREA, D. 1994. Ordenación del territorio: una aproximación desde el medio físico. ITGE. Editorial
Agrícola Española, SA. Madrid. 238 pp.
MOPT. 1997. Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología. Secretaría
del Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente.
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