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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3093. Coneixements del marc de regulació de la gestió urbanística.
3094. Coneixements de la influència de les infraestructures en l'ordenació del territori i per participar en la urbanització de l'espai
públic urbà, i en els projectes dels serveis urbans, com ara distribució d'aigua, sanejament, gestió de residus, sistemes de transport,
trànsit, il·luminació, etc.

Genèriques:
3105.  Capacitat  per  identificar,  formular  i  resoldre  problemes  de  l'enginyeria.  Capacitat  per  plantejar  i  resoldre  problemes
d'enginyeria de la construcció amb iniciativa, habilitats en presa de decisions i creativitat. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució
de problemes sistemàtic i creatiu.
3106. Identificar la complexitat dels problemes tractats en les matèries. Plantejar correctament el problema a partir de l'enunciat
proposat. Identificar les opcions per la serva resolució. Escollir una opció, aplicarla i identificar si és necessari canviar-la si no s'arriba
a una solució. Disposar d'eines o mètodes per verificar si la solució és correcta o, com a mínim, coherent. Identificar el paper de la
creativitat en la ciència i la tecnologia.
3107. Identificar, modelar i plantejar problemes a partir de situacions obertes. Explorar les alternatives per a la seva resolució,
escollir l'alternativa òptima d'acord a un criteri justificat. Manejar aproximacions. Plantejar i aplicar mètodes per validar la bondat de
les solucions. Tenir una visió de sistema complex i de les interaccions entre els seus components.
3111. Capacitat per concebre, projectar, gestionar i mantenir sistemes en l'àmbit de l'enginyeria de la construcció. Capacitat per
cobrir el cicle de la vida complet d'una infraestructura o sistema o servei en l'àmbit de l'enginyeria de la construcció. Això inclou la
redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'itinerari, el coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de
decisions,  la  direcció  de  les  activitats  objecte  dels  projectes,  la  realització  de  mesuraments,  càlculs  i  valoracions,  el  maneig
d'especificacions,  reglaments  i  normes d'obligat  compliment,  la  valoració  de l'impacte social  i  mediambiental  de les  solucions
tècniques adoptades, la valoració econòmica, de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i
integradora.
3112. Identificar les funcions de l'enginyeria i els processos involucrats en el cicle de vida d'una obra, procés o servei. Valorar la
necessitat de la sistematització del procés de disseny. Identificar i interpretar els passos d'un document d'especificació del procés de
disseny (PDS). Completar i millorar documents d'especificació i planificació. Aplicar un procés de disseny sistemàtic en les seves fases
d'implementació i operació. Elaborar informes de progrés d'un procés de disseny. Gestionar eines de suport a la gestió de projectes.
Elaborar un informe final corresponent a un procés de disseny senzill. Conèixer els aspectes econòmics bàsics associats al producte-
procés-servei que s'està dissenyant.
3113. Identificar les necessitats de l'usuari i elaborar una definició de producte-procés-servei i unes especificacions inicials. Elaborar
una especificació del procés de disseny. Dissenyar i seguir un model de gestió del procés de disseny basat en un estàndard. Conèixer
profundament els passos associats a les fases de disseny, implementació i operació. Utilitzar de forma coherent els coneixements i
eines adquirits en les diferents matèries en el procés de disseny i implementació. Avaluar i proposar millores al disseny realitzat.
Avaluar l'aplicació de la legislació, normativa en els àmbits nacional, europeu i internacional
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Transversals:
586. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 2: Prendre iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una
visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci partícips als altres en projectes que s'han de desenvolupar.
589. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el
disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.
594. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
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 2 hores a la setmana de classes presencials de teoria i 1 hora a la setmana de classes de problemes.

Es dediquen a classes teòriques 1.5 hores, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, i 0,5 hores en
les que es desenvoluparan activitats de suport i avaluació.

Es dediquen 1 hora/setmana al desenvolupament de 4 treballs de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen
exercicis pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Introducció al concepte d'Urbanisme sostenible. Introducció als models urbans i de serveis urbans associats a una lectura de l'ecologia
urbana i dels cicles de l'agua, l'energía i els materials. Mecanismes i processos de gestió dels sistemes urbans des de la sostenibilitat.
Elements constructius d'urbanització associats a un model sostenible.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 9,0 8.00

Hores grup gran 18,0 16.00

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores grup mitjà 18,0 16.00

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

1. Els elements d'urbanització en el temps

Descripció:
Els elements de la urbanització
Gradualitat i pervivència en la construcció de les xarxes
Nivells referencials d'urbanització
Vers una visió territorial sostenible
Enfocament funcionalista de les xarxes versus complementarietat dels serveis

Objectius específics:
Introduir a l'estudiant una visió evolutiva de la urbanització.
Posar en evidència la contradicció entre una visió normativa compartimentada per a cada servei i maximalista en les exigències
de cada element d'urbanització; i la necessitat d'una complementarietat entre serveis.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

2 . Ecologia i metabolisme urbans

Descripció:
Aproximació des de l'ecologia urbana a la gestió urbana.
La ciutat com ecosistema. El metabolisme urbà: El consum energètic i de recursos (aigua, sòl, etc.). Problemàtiques ambientals.
Estratègies de gestió: La ciutat compacta, complexa, diversa i eficient.
El Modelo de BCN Ecologia.

Objectius específics:
Introduir a l'estudiant en el pensament ecosistèmic i en la perspectiva del metabolisme urbà per la gestió urbana.
Comprendre i aplicar els criteris desitjables en models urbans sostenibles.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

3. Instruments d'avaluació ambiental de l'urbanisme

Descripció:
Elements de sostenibilitat en la legislació urbanística
Avaluació ambiental en el planejament urbanístic
La mesura de la sostenibilitat i els indicadors ambientals.
Aplicacions d'indicadors en context urbans.

Objectius específics:
Reconèixer els instruments legals aplicables a la pràctica urbanística per avaluar el seu impacte ambiental i millorar-ne la seva
sostenibilitat.
Aprendre a utilitzar indicadors en l'anàlisi de la sostenibilitat urbana.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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4. Ecociutats en perspectiva

Descripció:
Concepte d'Ecobarri
Elements mediambientals, socials i econòmics d'un ecobarri
Anàlisi d'experiències d'ecobarris de referència (Vauban (Friburg))
Potencialitats i Límits dels ecobarris
Comparativa entre l'Ecobarri de Vauban i el de Vallbona

Objectius específics:
d'urbanització més ecològic
Introduir els vessants medioambiental, social i econòmic al concepte d'ecobarri.
Comparar experiències per tal d'avaluar el grau de canvi vers un model d'urbanització ecològica que pot representar un ecobarri.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

5. Cicle de l'aigua i urbanització sostenible

Descripció:
Introducció al cicle de l'aigua en sistemes urbans.
La reducció dels cicles en àmbits de major proximitat.
Avaluació de les zones inundables i la seva coexistencia amb usos i activitats urbanes.
Tecnologies de reducció de consum d'aigua.
Tecnologies de reaprofitament de l'aigua
Exemples d'urbanització que inclouen drenatges alternatius i llacunatges.

Objectius específics:
Comprendre el cicle de l'aigua i la possibilitat de reaprofitament de l'aigua amb elements d'urbanització

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

6. El cicle dels materials: la gestió dels residus solids urbans

Descripció:
El cicle dels materials i els seus impactes en l'urbanisme.
Principis de suficiència, proximitat i qui contamina paga.
Tecnologies i sistemes de recollida de residus urbans.
Experiències municipals de recollida i gestió.

Objectius específics:
Comprendre el cicle de materials i la gestió de residus en l'entorn urbà.
Valorar les repercussions urbanístiques dels models de recollida existents.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m



Data: 18/05/2023 Pàgina: 5 / 10

7. Mobilitat, energia i urbanització sostenible

Descripció:
Mobilitat sostenible
Criteris per a una mobilitat sostenible
Llei de Mobilitat sostenible
Estudis de mobilitat generada
Avaluació de consums energètics, generació de contaminació, generació de soroll
Experiències de reordenació del transport i la mobilitat associada al transport públic
Experiències de reordenació del transport associades a eixos de vianants i de bicicletes

Objectius específics:
Introduir a l'estudiant en l'anàlisi de la correlació estreta entre model de mobilitat i model energètic sostenible.
Introduir a l'estudiant en els usos dels indicadors claus d'avaluació del model d'energia i de mobilitat.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Els tallers

Descripció:
Presentació de les Pràctiques consistent en 4 Tallers amb els seus corresponents exercicis. L'alumne realitza un conjunt de 4
Tallers sobre diferents elements d'urbanització associats a les infraestructures de serveis urbans i de transport i la seva relació
amb el territori urbà i la seva gestió des d'una perspectiva de sostenibilitat del medi urbà. Tots 4 Tallers es realitzen en un mateix
municipi o barri (en cas 'analitzar un municipi excepcionalment complex) a escollir lliurement per l'alumne.
Taller 2: Representació gràfica de la xarxa de sanejament en relació a la topografia. Proposta d'implementació d'un sistema de
millora de la qualitat de les aigües residuals mitjançant un sistema alternatiu tipus llacunatge.
Exercici 2.1. Representació esquemàtica de la xarxa de sanejament del municipi

Taller 1: Encaix territorial de l'àmbit d'estudi escollit en relació a les xarxes d'infraestructures de la mobilitat i les singularitats del
territori que el suporta.
Exercici 1.1: Utilització pràctica de les principals fonts on-line per a l'obtenció de bases cartogràfiques digitals i de consulta del
planejament territorial i urbanístic vigent.

La gestió dels residus urbans en el municipi estudiat en els tallers.
Avantatges e inconvenients dels diferents models de recollida de residus.

Taller 2: Representació gràfica de la xarxa de sanejament en relació a la topografia. Proposta d'implementació d'un sistema de
millora de la qualitat de les aigües residuals mitjançant un sistema alternatiu tipus llacunatge.
Exercici 2.2:
* Identificació d'una zona residencial susceptible de suportar un sistema de llacunatge i representació gràfica de la solució
adoptada en relació al teixit residencial escollit
* Elaboració d'una breu memòria justificativa

Taller 3: Identificació i delimitació d'un sector susceptible de transformació en àrea ambiental de coexistència amb un sistema de
mobilitat sostenible.
Exercici 3.2:
Delimitació d'un sector ambiental i representació de la mobilitat actual
Proposta de transformació de l'àrea ambiental amb un nou sistema d'oferta de mobilitat sostenible
Elaboració d'una breu memòria justificativa
Presentació del Taller 4: Proposta de transformació d'un element de la xarxa viària singular amb inclusió d'elements
d'urbanització sostenible per al cicle de l'aigua i per a la mobilitat sostenible.

Gestió del medi urbà i el cicle d'energia en el municipi de taller.
Anàlisi de l'Agenda 21 del municipi del Taller.
Taller 3.3: Identificació i delimitació d'un sector susceptible de transformació en àrea ambiental de coexistència amb un sistema
de mobilitat sostenible.
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Exercici 3.3:
* Proposta de transformació de l'àrea ambiental amb un nou sistema d'oferta de mobilitat sostenible
* Elaboració d'una breu memòria justificativa
Presentació del Taller 4: Proposta de transformació d'un element de la xarxa viària singular amb inclusió d'elements
d'urbanització sostenible per al cicle de l'aigua i per a la mobilitat sostenible.

Taller 4: Proposta de transformació d'un element de la xarxa viària singular amb inclusió d'elements d'urbanització sostenible per
al cicle de l'aigua i per a la mobilitat sostenible
Exercici 4.1:
* Identificació i justificació de l'element escollit
* Avaluar el sistema de mobilitat sostenible a implementar i la proposta del cicle de l'aigua a incorporar en el sector
d'urbanització afectat per l'eix viari.

Taller 4: Proposta de transformació d'un element de la xarxa viària singular amb inclusió d'elements d'urbanització sostenible per
al cicle de l'aigua i per a la mobilitat sostenible
Exercici 4.2:
* Representació de la planta, seccions transversals i detalls constructius de l'estat actual
* Representació de la planta, seccions transversals i detalls constructius e l'estat proposat
* Elaboració d'una breu memòria justificativa

Objectius específics:
Plantejar els 4 Tallers com a oportunitat d'aplicar gradualment els coneixements adquirits en les classes teòriques en un context
conegut per l'alumne.
Comprendre la relació entre la forma i evolució de la ciutat amb la seva estructura de drenatge natural i artificial.
Utilització i preparació dels diferents productes de cartografia disponibles per a generar bases de treball adequades per a
l'elaboració de documentació gràfica pròpia per al treball.
Conèixer la problemàtica de la gestió dels residus en un municipi concret.
Comparar i analitzar casuístiques diverses de recollida selectiva dels municipis estudiats en els tallers.

Aprendre a analitzar els teixits urbans per a proposar projectes de millora de la xarxa de sanejament com a instruments
d'ordenació de la ciutat.
Aprendre a reorganitzar la mobilitat de la ciutat amb criteris de sostenibilitat com a instrument de projecte de l'espai públic.
Comprendre el cicle d'energia i la gestió de la implementació dels recursos d'energies renovables en l'entorn urbà del municipi del
Taller.
Aprendre a reorganitzar la mobilitat de la ciutat amb criteris de sostenibilitat com a instrument de projecte de l'espai públic.
Introduir la proposta de transformació d'un element de la xarxa viària amb criteris de sostenibilitat com a projecte constructiu de
paisatge urbà.

Aprendre criteris bàsics per a projectar l'espai públic.
Aprendre criteris bàsics per a projectar l'espai públic.
Aprendre a representar adequadament les propostes de transformació d'elements de la xarxa viària.

Dedicació: 33h 36m
Grup mitjà/Pràctiques: 12h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 19h 36m

Avaluació

Dedicació: 9h 36m
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m
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8. Gestió del medi atmosfèric: La planificació del soroll i qualitat de l'aire

Descripció:
La gestió del soroll: Marc normatiu i planejament acústic. Mapes sonors i de capacitat acústica.
La gestió de la qualitat de l'aire: Marc normatiu i estratègies de planificació i de gestió de la contaminació atmosfèrica.
Plans per a la millora de la Qualitat de l'Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona

Objectius específics:
Conèixer les estratègies de gestió i els instruments de planificació de problemàtiques atmosfèriques com el soroll i a la
contaminació de l'aire.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

9. Espais públics, paisatge i biodiversitat urbana

Descripció:
Qualitat dels espais públics, usos, activitats i disseny.
Els parcs urbans i corredors verds
La gestió i ordenació de les platges urbanes.

Objectius específics:
Dotar a l'estudiant de criteris per valorar la qualitat dels espais públics.
Ser capaç de fer propostes d'ordenació i gestió d'espais públics.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

10. Espais públics i mobilitats urbanes. Parcs naturals i pràctiques antròpiques

Descripció:
Anàlisi de les relacions de mobilitats en els espais públics i caràcters dels espais
Criteris de disseny de les places i parcs des de la perspectiva de la relació d'espais i públics
Interacció entre Parcs naturals i Sistemes urbans
Mesura de l'accessibilitat als espais naturals
Pressió antròpica dels espais públics i parcs urbans.

Objectius específics:
Dotar a l'estudiant de criteris per valorar la qualitat dels espais públics.
Ser capaç de fer propostes d'ordenació i gestió d'espais públics.

Dedicació: 4h 48m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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11. Gestio del medi urbà i el cicle energètic

Descripció:
Infraestructures urbanes per a l'eficiència energètica i d'aprofitament local dels recursos energètics renovables.
Els elements d'urbanització i de gestió favorables als recursos energètics renovables.
Els Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES)
Avaluació de les accions més eficaços per a la reducció de la generació de CO2.

Objectius específics:
Comprendre el cicle d'energia i la gestió de la implementació dels recursos d'energies renovables en l'entorn urbà.
Valorar les repercussions urbanístiques dels models del cicle d'energia i de les accions dels Plans d'Energia sostenible.

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m

12. Costos i gestió de la urbanització dispersa

Descripció:
Causes i tendències de l'urbanització dispersa a la RMB
Costos econòmics, socials i ambientals de la urbanització de baixa densitat.
Polítiques i formes d'intervenció i gestió urbanística.

Objectius específics:
Comprendre els fenòmens de dispersió urbana en entorns metropolitans així com els costos econòmics, socials i ambientals que
aquests porten associats.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

13. L'accés a les xarxes d'urbanització i l'equitat social

Descripció:
Processos segregació social en l'accés a les infraestructures.
Regeneració urbana: Diversitat i estabilitat social.

Objectius específics:
Comprendre els processos de segregació social provocats per l'accés desigual a les infraestructures de comunicació i els serveis
urbans.
Dotar de capacitat analítica a l'estudiant per valorar propostes de regeneració urbana que millorin les iniquitats socials.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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14. Processos participatius en la planificació i la gestió urbana

Descripció:
Agendes 21 i la participació ciutadana.
La concertació i els processos participatius en la intervenció urbanística.
Experiencias participativas en Catalunya.

Objectius específics:
Conèixer els antecedents de la participació ciutadana en la gestió ambiental de la ciutat.
Conèixer i analitzar experiències participatives que milloren la pràctica urbanística.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada bàsada en exercicis realitzats a l'aula i uns
tallers d'urbanisme.

L'avaluació continuada consisteix a fer diferents activitats, tan individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu, realitzades
durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).

Les proves d'avaluació consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel
que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.

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.

La qualificació final consisteix en un recull d'activitats realitzats a l'aula que comptabilitza un 40%, quatre treballs pràctics 50% + el
10% restant correspondrà a la participació i assistència a l'aula i la sortida/visita planificada.
Al final de curs, hi haurà una prova extraordinària per aquells que, havent entregat els 4 exercicis pràctics, no han pogut superar els
curs amb l'avaluació continuada.
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