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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: ÁLVARO GAROLA CRESPO

Altres: ÁLVARO GAROLA CRESPO, SERGI SAURI MARCHAN, GEMA VELEZ SABATER

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3101. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Transversals:
592. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i
redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.
595. TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.
599. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic
(per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
602. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
584. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per
escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula.

Per  cada tema es  lliurarà  material  d'aprenentatge que inclogui  els  principals  conceptes  teòrics  de cada una de les  matèries
analitzades, així com bibliografia.

Les classes s'estructuraran al voltant de casos pràctics que serveixin per remarcar els conceptes bàsics que s'expliquen en el material
de suport.

Es portarà a terme un seminari. Aquest seminari es farà en grup, amb un treball previ on s'estudiarà en comú un tema concret i una
presentació a classe (durada de 2h). El seminari tractarà sobre anàlisi empresarial, o sobre economia de les infraestructures.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empresa.

1. Capacitat per realitzar un estudi de econòmic de viabilitat per a la inversió en la construcció d'una infraestructura.
2. Capacitat per a realitzar una anàlisi de funcionament econòmic d'una empresa constructora.
3. Capacitat per realitzar un estudi de rendibilitat econòmica d'explotació, manteniment i conservació d'una infraestructura. "

Coneixements d'economia incloent anàlisi de l'activitat productiva, la llei d'oferta i demanda, la producció i la renda. Coneixement
d'economia  monetària  i  financera  tant  a  nivell  nacional  com internacional.  Coneixements  d'economia  de  mercat,  models  de
creixement, economia productiva. Coneixements d'economia regional i el paper de les infraestructures. Coneixements d'economia del
medi ambient i la seva gestió. Coneixements d'empresa incloent tipus de societats, autoritat a l'empresa, direcció, administració i
organització. Coneixements dels recursos de l'empresa, el finançament, inversions, valors mobiliaris. Coneixements de la producció,
l'oferta i la demanda, la promoció i distribució, la remuneració per la feina.

Introduir els conceptes econòmics i de l'empresa bàsics aplicats a l'àmbit de l'enginyeria civil.

Coneixement adequat del concepte d'empresa i la seva organització, funcionament i gestió. Coneixement del conceptes bàsic al
voltant de l'economia de les infraestructures. Legislació en construcció.

A escala més concreta es tractaran entre altres, temes com realitzar un estudi econòmic de viabilitat per a la inversió en la
construcció d'una infraestructura, analitzar el funcionament econòmic d'una empresa constructora, elaborar una anàlisi cost-benefici
que determini els efectes sobre el benestar social de portar a terme una determinada infraestructura, valorar l'impacte sobre el medi
ambient de les infraestructures o considerar les conseqüències i obligacions que comporta el finançament privat d'infraestructures a
través de mètodes de concessió.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup mitjà 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Introducció a l'economia i fonaments de microeconomia

Descripció:
Concepte d'economia. Principis bàsics que regeixen el pensament econòmic. Bases de l'anàlisi econòmic.
Conceptes microeconòmics bàsics. Oferta i demanda, Tipus de bens. Concepte d'elasticitat i els seus efectes. Excedent del
consumidor, i Teoria dels costos

Objectius específics:
: Introduir les bases del raonament econòmic.
Es tracta de conceptes bàsics que s'utilitzen en molts àmbits relacionats amb a construcció i el transport, i que són importants per
entendre el funcionament empresarial

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 11h 12m
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Economia de l'empresa

Descripció:
Concepte d'empresa, i les diverses tipologies. Tipus de societat, responsabilitat limitada i l.limitada, concepte de capital social. El
sector de la construcció com activitat productiva, particularitats del sector. Característiques de les empreses constructores.
ntroduir el concepte de comptabilitat com element d'anàlisi empresarial. Compte de balanç, compte de pèrdues i guanys.
Principals ratis per interpretar la situació d'una empresa. Aplicació dels ratis empresarials a les obres de construcció i
infraestructures
Casos pràctics sobre interpretación dels comptes de l'empresa.
Analitzar un pla de viabilitat sobre una inversió en infraestructures. Concepte d'inversió. Fases del projecte. Factors que
condicionen la rendibilitat d'una inversió des del punt de vista econòmic i financer. Definir els criteris financers que defineixen la
viabilitat d'un projecte com la TIR i el VAN.
Casos pràctics sobre plans de viabilitat

Objectius específics:
Entendre les bases del funcionament de les empreses, i centrar-se en el sector de la construcció, que serà el camp d'actuació
preferent dels Enginyers.
Que els estudiants aprenguin a interpretar, a través dels elements que ens dóna la comptabilitat, la situació d'una empresa o
d'una obra.
Que els estudiants aprenguin a interpretar, a través dels elements que ens dóna la comptabilitat, la situació d'una empresa o
d'una obra.
Que els estudiants aprenguin a interpretar la viabilitat d'un projecte d'inversions en infraestructures.
Que els estudiants aprenguin a interpretar la viabilitat d'un projecte d'inversions en infraestructures.

Dedicació: 44h 24m
Grup gran/Teoria: 12h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h 30m
Aprenentatge autònom: 25h 54m
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Economia de les infraestructures

Descripció:
Finançament públic. Mètode clàssic, peatge a l'ombra, dret d'ús. Els impostos com finançadors de la inversió. Finançament privat.
Pagament per part de l'usuari. Els preus de les infraestructures com reguladores de la demanda. Efectes sobre l'equitat. Project
Finance. Finançament d'altres obres del sector de la construcció.
Introduir l'anàlisi cost-benefici. Utilització d'aquests mètodes per valora la utilitat i establir prioritats a l'hora de definir les
polítiques en matèria d'infraestructures. Aplicar els instrument d'un pla de viabilitat per analitzar els efectes sobre el benestar
global de la societat.
Casos pràctics d'anàlisi cost-benefici
Bens públics, bens privats, recursos comuns. Definir el concepte d'externalitats i les tècniques de valoració monetària. Introduir
els elements ambientals en l'anàlisi econòmic
Concepte de creixement econòmic i mesura del benestar. Impacte de les infraestructures sobre l'activitat productiva. Anàlisi a
curt termini. Anàlisi a llarg termini. Anàlisi territorial
Es farà un seminari en el que s'analitzarà en conjunt els efectes econòmics i socials d'una infraestructura. Es valorarà a través
d'un treball en grup. Per fer el seminari es dividirà el grup en 3 subgrups.

Objectius específics:
Introduir els estudiants en els conceptes bàsics sobre com es financen les infraestructures i les activitats constructives en general
i les possibilitats que dóna el finançament públic i privat.
Que els estudiants aprenguin a interpretar la viabilitat en termes socials i de benestar d'un projecte d'inversions en
infraestructures.
Que els estudiants aprenguin a interpretar la viabilitat en termes socials i de benestar d'un projecte d'inversions en
infraestructures.
Que els estudiants valorin que les infraestructures són bens especials i que tenen repercussions sobre el medi ambient i com es
poden valorar en termes monetaris.
Valorar el paper que tenen les infraestructures sobre la base econòmica del país, i els seus efectes sobre el benestar i el
desenvolupament.
Afavorir la participació i el treball en grup.

Dedicació: 54h
Grup gran/Teoria: 14h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 31h 30m

Legislació

Descripció:
Procés de licitació d'una obra pública. Mètodes d'adjudicació. Oferta tècnica i oferta econòmica. Riscos assumits. Revisió i
modificacions del contracte. Paper dels departaments d'estudi. Els clients privats.
Elements diferencials del sector de la construcció. El concepte de UTE i la seva aplicació. Concepte de subcontractació i les seves
conseqüències. Particularitat de la contractació laboral. Fiscalitat específica de la construcció
Concepte de concessió. Legislació espanyola. Tipologies de concessions. Risc de les concessions. Model clàssic financer, models
basats en la gestió. El pagament de l'usuari versus el pagament de l'administració. Drets i deures del concessionari. Fons de
reversió.

Objectius específics:
Conèixer la legislació bàsica que ordena el procés de licitació i adjudicació d'una obra publica.
Entendre que les característiques diferencials de la construcció tenen unes repercussions legislatives que afecten el marc de
treball dels Enginyers.
Introduir el concepte de concessió, una figura cada cop més estesa en la construcció i gestió d'infraestructures, i explicar les
seves particularitats legislatives.

Dedicació: 26h 24m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 15h 24m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura s'avaluarà a partir d'una sèrie d'activitats que es portaran a terme al llarg del període lectiu.

Es faran tres tipus de proves en horari lectiu.

Dues d'elles corresponen a exàmens que tenen per objectiu verificar que els alumnes coneixen els conceptes teòrics bàsics del bloc.
Amb aquests exàmens es treballa l'aprenentatge autònom.

L'altre  activitat  consistiran  en  un  treball  en  grup  que  s'haurà  d'exposar  en  públic.  Amb aquest  exercici  es  pretén  treballar
l'aprenentatge cooperatiu i la comunicació.

A més, els alumnes hauran de resoldre, dins l'horari lectiu, una sèrie de casos pràctics que es plantejaran a classe. L'objectiu que
l'estudiant sigui capaç d'entendre el bloc amb la seva globalitat i analitzar casos reals. En aquestes proves es valorarà també la
capacitat de comunicació escrita (competència genèrica).

La nota final de l'assignatura serà la que s'obtingui a partir de les qualificacions obtingudes en els tres tipus d'activitats segons la
següent ponderació:

Cada examen val un 30% de la nota de l'assignatura.
El seminari val un 20% de la nota de l'assignatura.
Els casos fets a classe valen un 20% de la nota de l'assignatura.
Per tant, la nota final de l'assignatura serà

NT=0,8*(0,30T1+0,30T2+0,20Cc+0,20S1))+0,2*((T1)^(0,30))*((T2)^(0,30))*((Cc)^(0,20))*((S1)^(0,20)))

NT: nota final de l'assignatura
Tt: Resultats dels exàmens -test
Cc: Resultats dels casos fets a classe
St: Resultat del seminari

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.
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