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Informació general de l'assignatura

Denominació HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE MONTAÑA

Codi 12421

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya 1 OBLIGATÒRIA Semipresencial

Nombre de crèdits
ECTS

ECTS

Teoria
Pràctiques

d'aula

Pràctiques
de

laboratori

Pràctiques
de camp

Pràctiques
externes

Pràctiques
clíniques

Pràcticum PFC Seminaris
Avaluació

final /
continuada

Altres

4,5 4,5 - - - - - - - - -

Grups 0PRAULA,0TEORIA

Coordinació ALDOMA BUIXADE, IGNASI

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

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

Hores presencials: 90 
Hores no presencials: 125

Idioma/es d'impartició Castellà 
Català
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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

ALDOMA BUIXADE, IGNASI aldoma@geosoc.udl.cat 0

Objectius acadèmics de l'assignatura

Identificar i analitzar els aspectes determinants de les dinàmiques naturals i ambientals així com de les dinàmiques demogràfiques i de les activitats econòmiques que es
plantegen en els territoris de muntanya i les àrees rurals afins.
Detectar i analitzar els indicadors socioeconòmics, físics i ambientals determinants de les problemàtiques de les àrees de muntanya.
Conèixer el marc normatiu i les tipologies i figures de planificació i intervenció de les administracions públiques als territoris de muntanya, tant en l'àmbit socioeconòmic
com en els aspectes mediambientals.

Competències significatives

Bàsiques

B06 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 d'investigació (*)

B08 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 (*)

B10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom (*)

 

Generals

CG2 Manejar i emprar els mètodes i tècniques d'anàlisi i interpretació de les variables i  fonts estadístiques socioeconòmiques i mediambientals.

CG6 Intervenir en la resolució de conflictes i la definició d'objectius i mesures de desenvolupament entre els agents locals, privats i administració.

 

 

 

 

 

Específiques

CE1 Reconèixer, caracteritzar i interpretar la  singularitat física i humana de la muntanya i explicar la diversitat dels territoris de muntanya.

CE2 Analitzar, interpretar i avaluar els processos de canvi i conflictes medi ambientals en atenció a la preservació de la biodiversitat i equilibris ambientals en àrees de muntanya.

CE3 Dissenyar,  redactar i desenvolupar plans i projectes de prevenció de riscos, ordenació de recursos i planificació física.

CE4 Identificar les fonts cartogràfiques essencials i aplicar els Sistemes d'Informació Geogràfica a la realitat física i social

CE5 Analitzar els processos de desenvolupament econòmic en àrees de baixa densitat demogràfica i dissenyar alternatives de creixement i desenvolupament de noves activitats.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

 Evolució i tendències en la política per a les àrees de muntanya

Presentació de la matèria: desenvolupament, continguts, metodologies, documentació

Presentació de la matèria: objectius i avaluació.
Els continguts de la matèria, interrelació i el seu desplegament.
Les referències documentals; bibliografia i altres.
Eines i metodologies de treball.

El marc de la planificació i la intervenció pública. Agents socials i estructures
administratives. Finances públiques

El marc de la planificació i la intervenció privada en àrees de muntanya; intervencions i agents.
Les estructures administratives: competències estatals i locals. Fórmules col·laboratives.
El finançament de les administracions. L’estructura pressupostària. Dèficit pressupostari i dèficits en la
prestació de serveis públics.

La política regional dels estats i la muntanya. Plans de desenvolupament i instruments
d’intervenció

Ordenació del territori i política regional a les àrees de muntanya. Instruments de la planificació
territorial.
Desenvolupament de la planificació regional i instruments de la política regional de muntanya a
Europa (lleis i plans de muntanya). Els Plans Comarcals de Muntanya a Catalunya.

Planificació Territorial i Urbanística. Paisatge.
Fonaments , bases conceptuals i criteris per a la planificació  territorial i urbanística
Instruments de planificació territorial i urbanística: Exemple Catalunya.

Planificació Territorial i Urbanística. Paisatge.
Instruments de planificació  específics per àrees de muntanya.
Plans directors i plans urbanístics municipals a les àrees de muntanya.

Planificació Territorial i Urbanística. Paisatge.
Instruments per la planificació  dels vectors ambientals: Els Plans d‘Acció per a la Sostenibilitat i el
Plans d’Acció d’Energia Sostenible.
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La planificació paisatgística
Conceptes bàsics. El marc legislatiu. Els instruments de planificació i gestió: Exemple Catalunya.
Les visuals urbà-paisatgístiques en els petits nuclis rurals: claus per a la planificació urbana i el
patrimoni territorial

Espais Naturals. Normativa i Gestió
Origen i objectius dels espais naturals protegits. El marc legislatiu i les figures de protecció en la
legislació nacional i internacional.
Els instruments de planificació i gestió. L’avaluació dels ENP

Gestió Parc Nacional / Gestió Reserva Caça (exteriors)
Plans de gestió de fauna i gestió d’infraestructures al Parc Nacional. Balanç pressupostari de la gestió
del Parc.
Equipament i gestió de reserves de fauna. Mitjans materials i humans. Promoció.

Planificació de Riscos. Pla d'Emergències. Protecció Civil.
Els riscos de protecció civil a Catalunya i en zones de muntanya.   El  planejament de protecció civil,
tipus de plans, estructura i organització. La implantació dels plans de protecció civil. La prevenció del
risc de protecció civil en el planejament urbanístic.

Planificació de Riscos. Pla d'Emergències. Protecció Civil.
El Mapa de Protecció Civil de Catalunya. Eines per conèixer el risc al municipi.
El pla de protecció civil municipal. Cas pràctic realització d’un pla de protecció civil municipal.
Aplicació dels criteris tècnics de prevenció del risc en el planejament urbanístic municipal.

Gestió d'avingudes i aigüats
Es plans de gestió de les conques fluvials i la seva incidència específica a muntanya. La Directiva
europea marc de l’aigua i la definició del bon estat de les masses d’aigua.

Gestió d'avingudes i aigüats
Els plans de gestió del risc d’inundació i els programes de mesures. La Directiva europea i la
planificació derivada.

Política Europea i aplicació de la PAC: ajuts al sector agrari
Introducció a la PAC i el Pla de Desenvolupament Rural. Evolució de la PAC a les àrees desafavorides
i de muntanya. Els ajuts de la PAC i el manteniment de l’agricultura de muntanya

La política regional europea i els fons Leader
Política regional europea. Instruments, objectius i fons existents per al desenvolupament regional. Les
polítiques de desenvolupament rural. La filosofia de desenvolupament local aplicada a entorns rurals:
Leader.

Fons LEADER i Iniciatives de desenvolupament. Normativa, disseny i aplicació.
L’aplicació del mètode Leader des de l’inici. Canvis en la normativa, disseny i resultats. Tipologies de
grups. La tasca del gerent i dels tècnics de desenvolupament local al GAL.
 

Fons LEADER i Iniciatives de desenvolupament. Normativa, disseny i aplicació.
L’aplicació de leader en territoris de muntanya: problemàtiques i estratègies més característiques.
Exemples de gestió de GAL de zones muntanya.

Polítiques Tranfrontereres.
Cooperació territorial a escala regional i local per a la gestió d’equipaments i serveis compartits.
Iniciatives de desenvolupament local en zones rurals i de muntanya. Gestió de paisatge transfronterer.

Emprenedoria en Àrees de Muntanya
L’avantatge comparativa i la segona millor opció. Tres casos en el Pirineu: el valor afegit en la
transformació dels productes lleters; la ramaderia extensiva ecològica; i el patrimoni cultural.

Emprenedoria en Àrees de Muntanya
Oportunitats i nínxols de treball en zones de muntanya. Les noves tecnologies, la naturbanització amb
l’artesania i el turisme verd i les activitats professionals.

El projecte empresarial
El mètode CANVAS com a model de negoci que permet analitzar els diferents elements d’una
empresa en el mateix pla visual. Exemples en àrees de muntanya i aplicació pràctica.

Dinamització Econòmica i els Agents de Desenvolupament Local (ADL)
Aquí estaria bé que algun agent de desenvolupament local o similar (amb bon discurs) expliqués
metodologies i eines de treball: permisos i col·laboració administració, subvencions, creació d’una
empresa, finançament, fiscalitat, estudi de mercats.

Emprenedoria en el sector turístic (?)
Uns territoris potencialment turístics: el pas del recurs al producte. La posada en valor del patrimoni
material i immaterial de la muntanya. Administracions públiques i cooperació público-privada.

Models alternatius (Banc del temps, cooperatives d'aliments, autosuficiència,
agricultura social, etc.)

Estudi de casos (exemples d’èxit):. Emprenedoria i nova ruralitat; nous canal de producció i
comercialització de les produccions locals; l’agroramaderia ecològica. Les polítiques públiques: de la
subvenció a l’incentiu.

Recapitulació de la matèria
Preparació i continguts del dossier de l’assignatura.
Balanç final i avaluació.

Eixos metodològics de l'assignatura

Metod. docents Activitats formatives Total hores

1.Teoria

1.1.Classes magistrals 120

1.2.Activitats introductòries 3

1.4.Conferències, seminaris i esdeveniments
científics/divulgatius

30

1.3.Lectures 30

2.Pràctica

2.1.Pràctiques de problemes 64

2.2.Estudi de casos 64

2.3.Debat/anàlisi i reflexió 20

3.Treballs

3.1.Recerca d’informació 31

3.3.Tutoria presencial 8

3.4.Redacció d’informes i projectes 80

  450

Sistema d'avaluació

  Ponderació

1 Carpeta de aprenentatge 50

2 Treballs de pràctiques 20
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3 Informes, memòries de anàlisi o projectes aplicats 20

4 Participació en classes i activitats 10
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