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Informació general de l'assignatura
Denominació

GOVERNANÇA FORESTAL

Codi

103021

Semestre d'impartició

1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter

Grau/Màster

Curs Caràcter

Màster Universitari en Enginyeria
de Forests

1

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

4

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

La consulta no ha retornat resultats

Coordinació

RIBELLES SANS, MARIA TERESA

Departament/s

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

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

Hores presencials: 40
Hores no presencials: 100

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició

Català: 50
Castellà: 50

Modalitat

OBLIGATÒRIA Presencial
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Professor/a (s/es)

Adreça electrònica professor/a
(s/es)

RIBELLES SANS, MARIA TERESA mariateresa.ribelles@udl.cat

Crèdits
impartits
Horari de tutoria/lloc
pel
professorat

0

Informació complementària de l'assignatura
Esta asignatura, de 4 créditos lectivos, se integra dentro del módulo de “Organización de Empresas y Política
forestal y del Medio Natural” (20 créditos), que constituye una materia obligatoria en la titulación del Master de
Ingeniero de Montes
Se pretende dotar al alumno de los conocimientos necesarios para gestionar de modo adecuado, técnica y
administrativamente, la propiedad forestal. Puesto que la actividad en el sector forestal gira, en gran medida, en
torno a la Administración Pública, el enfoque de la asignatura pone especial énfasis en los procedimientos
administrativos que se desarrollan en el seno de aquélla, analizándose tanto desde la perspectiva puramente
interna, como también desde la relación externa que contratantes o ciudadanos mantengan con la Administración.
La metodología didáctica se sustenta en la previa exposición fundamentada de las diferentes figuras y
procedimientos reglados que se inciden en el sector, y en el seguimiento, a continuación, de casos reales
prácticos ya tramitados.

Recomendaciones
La asignatura requiere trabajo continuado durante todo el semestre, pensamiento crítico y capacidad de
abstracción. En el Campus Virtual están a disposición de los alumnos los materiales didácticos (material expuesto
en clase, ejercicios, lecturas) de la asignatura. Se recomienda visitar de manera frecuente el espacio del Campus
Virtual asociado a la asignatura

Objectius acadèmics de l'assignatura
Conèixer els principals instruments jurídic- polítics internacionals en l'àmbit forestal
Conèixer les principals fonts d'l'ordenament jurídic espanyol
Conèixer l'organització de l'Estat i en particular l'estructura de l'Administració Forestal
Adquirir conceptes generals de Dret Administratiu
Adquirir conceptes generals de Dret Civil
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
Conèixer les principals institucions de 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
Conèixer i identificar els registres administratius amb incidència en la propietat forestal
Conèixer i realitzar la tramitació d'expedients de delimitació, inclusió i exclusió de l'CMUP, expropiació forçosa,
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sancionadors, etc.
Es pretén dotar l'alumne dels coneixements necessaris per gestionar de manera adequada manera adequada,
tècnica i administrativa, la propietat forestal. Ja que l'activitat en el sector forestal gira, en gran mesura, al voltant
de l'administració pública, l'enfocament de l'assignatura posa especial èmfasi en els procediments administratius
que es desenvolupen en el si d'aquella, analitzant tant des de la perspectiva purament interna, com també des de
la relació externa que contractants o ciutadans mantinguin amb l'Administració.
La metodologia didàctica es sustenta en la prèvia exposició fonamentada de les diferents figures i procediments
reglats que es incideixen en el sector, i en el seguiment, a continuació, de casos reals pràctics ja tramitats.

Competències
Competències generals
S'han de garantir, com a mínim les següents 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-se 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 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 de l'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 avenços 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
CG18. 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
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CEFB7. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i
gestió d'empreses.
CEFB8. Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria
Mòdul comú a la branca 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

Continguts fonamentals de l'assignatura
El temari de l'assignatura s'agrupa en tres Unitats Didàctiques:
Unitat Didàctica I: Introducció general a la Governança forestal.
Unitat Didàctica II: La propietat forestal. Condicionant de la gestió.
Unitat Didàctica III: Instruments públics de gestió.
Cadascuna d'aquestes unitats es compon dels capítols que al costat de la seva càrrega horària prevista, s'exposen
a continuació:
Unitat Didàctica I
Capítol 1: Perspectiva històrica de la gestió forestal (1 h) Capítol 2: La gestió pública. L'Administració (2 h)
Capítol 3: La gestió privada. Els propietaris particulars (2 h)
Unitat Didàctica II
Capítol 4: Facultats dominicals de la propietat forestal (1 h)
Capítol 5: Registres públics (6 h)
Capítol 6: Nocions generals de procediment administratiu. El procediment sancionador (3 h)
Capítol 7: Consolidació de la propietat pública forestal: delimitacions i fitacions (1h)
Capítol 8: Altres expedients d'interès forestal que afecten la propietat: expropiació forçosa, ocupacions,
prevalences (6 h)
Unitat Didàctica III
Capítol 9: Adquisició de muntanyes (1 h)
Capítol 10: Autoritzacions administratives (2 h)
Capítol 11: Llei de Contractes de les Administracions públiques (4 h) Capítol 12: Pressupostos públics (2 h)
Capítol 13: L'Empresa pública forestal (2 h)
Capítol 14: Els plans anuals: aprofitaments, millores (3 h)
Activitats Pràctiques
El contingut pràctic de l'temari es desenvoluparà a través d'estudis de casos reals, que es realitzaran de manera
simultània a les classes teòriques. A més es destinaran dues classes completes (4 hores) per a la resolució de
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dos exercicis d'integració de continguts. Els alumnes disposaran d'una col·lecció d'expedients tipus que podran
consultar i treballar sobre ells.

Eixos metodològics de l'assignatura
Activitat
presencial
Alumne
Tipus
d'activitat

Descripció

Activitat no
presencial Alumne

Objectius

Hores

Lliçó
magistral

Classe
magistral
(Aula. Grup
gran)

Explicació dels
principals
conceptes

Problemes i
casos

Classe
participativa
(Aula. Grup
gran )

Ressolució de
problemes i casos

Seminari

Classe
participativa
(Grup mitjà)

Realització
d'activitats de
discusió o
aplicació

Treball alumne

Avaluació

Hores/

Hores

ECTS

Estudi: Coneixer,
compendre i
sintetitzar
coneixements

40

2

80/3

2

Apendre a resoldre
problemes i casos

10

2

10

8

Resoldre problemes
i casos. Discusió

10

2

10

30

40

Totals

Hores

60

100/4

Pla de desenvolupament de l'assignatura
Distribució de la càrrega lectiva de l'assignatura
1. Lectura detallada, de forma prèvia a les activitats presencials, dels set primers capítuls del temario. Temps
estimat de dedicació: 20 hores.
2. Activitats presencials: classes d'aula, dos exposicions de conferenciants de contrastada trajectòria
professional i aliens a la universitat, i resolució en aula d'un cas pràctic tipus. Temps que ocuparan: 12,5
hores.
3. Repàs final del conjunt del temari per a fixar conceptes i sol·licitar del professor les aclaracions pertinents
(vía telefònica o telemàtica). Temps estimat de dedicació: 15 hores.
4. Elaboració individual d'un projecte bàsic amb propostes de silvicultura preventiva per a una forests
determinada (resolució de cas pràctic). Temp estimat de dedicació: 15 hores.

Sistema d'avaluació

Tipus d'actividad

Lliçó magistral

Activitat d'Avaluació
Procedimient
Proves escrites sobre la teoría
del programa de l'assignatura

Número

2

Pes calificació
(%)
60
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Problemes i casos

Entregas o Proves escrites
sobre problemes i casos

Activitats dirigides

Participació a classe, entrega de
treball, solució de casos
pràctics i questions plantejadas

Total

2

20

20

100

