
Data: 26/11/2022 Pàgina: 1 / 4

Guia docent
250259 - IMPSOCOP - Impacte Social de les Obres Públiques

Última modificació: 21/11/2022
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 optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: MIRIAM VILLARES JUNYENT

Altres: ELISABETH ROCA BOSCH, MIRIAM VILLARES JUNYENT

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
590. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar
solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana .

Es dediquen 2 hores a classes teòriques, el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i
estudis de cas.

Es dedica 1 hora setmanal per a desenvolupar classes pràctiques,realització d' exercicis, tallers, presentacions per tal de consolidar els
objectius d'aprenentatge generals i específics amb una major interacció amb l'estudiantat. Durant aquesta hora també es desenvolupa
el procés avaluador.

Es realitzen sortides durant el curs a obres i/o centres d'interès. Els continguts de la visita també formen part del proces d'avaluació,
com la resta dels temes .

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

Proporcionar a l'alumne uns coneixements bàsics a l'entorn de l'impacte social de les obres públiques des dels diferents mètodes
d'anàlisi i casos d'estudi. Entendre els conceptes bàsics que s'utilitzen a l' àmbit de l'urbanisme i l'enginyeria civil. Conèixer els
principals efectes de les infraestructures en el medi urbà i entendre l' efecte modificador que produeixen les infraestructures sobre el
territori, potencialitats i flaqueses de la relació causa efecte.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 9,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores grup mitjà 18,0 16.00

Hores grup gran 18,0 16.00

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

ELS IMPACTES SOCIALS DE LES OBRES PÚBLIQUES

Descripció:
La definició i el concepte d'impacte social. La percepció social dels impactes. El context històric i territorial de la sensibilització
social.
El contingut dels estudis d'avaluació de l'impacte.
L' avaluació dels aspectes socials i urbanístics. Els mètodes de valoració: quantitatius i qualitatius

Descripció i anàlisis dels principals textos normatius.
El contingut dels estudis d'avaluació d'impacte. L'avaluació de les qüestions socials i urbanes. Els mètodes de valoració:
quantitatius i qualitatius.
Anàlisi demogràfic: estructura d'edats, familiar, socio-professional, etc. Distribució territorial i tendències. Situació i les
tendències de la població a Catalunya.
La estructura social. Els actors/agents socials.
Anàlisis del conflicte: origen, tipologia, efectes...
Mètodes per minimitzar el conflicte: el consens i la participació

Mètodes de caracterització i definició de l'impacte

Objectius específics:
Introduir la matèria. Fer entendre el potencial transformador de les obres públiques sobre el territori i la societat. Donar-ho a
conèixer en el context històric des de la segona meitat del S. XX i fins l'actualitat.
Fer entendre als estudiants la incidència dels projectes de obres públiques en el medi físic,social i ambiental des dels diferents
mètodes de valoració quantitativa i qualitativa. Exposar els principals mètodes de valoració. Entendre el procediment
administratiu de la normativa vigent.
Donar a conèixer la legislació vigent i la jerarquia administrativa en els diferents marcs territorials
Fer entendre als estudiants la incidència dels projectes de obres públiques en el medi físic,social i ambiental des dels diferents
mètodes de valoració quantitativa i qualitativa. Exposar els principals mètodes de valoració. Entendre el procediment
administratiu de la normativa vigent.
Exercici d'identificació i classificació d'actors
Exercici d'anàlisi
Exercici de valoració

Dedicació: 55h 12m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 11h
Aprenentatge autònom: 32h 12m
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ELS IMPACTES SOCIOAMBIENTALS EN EL MEDI URBÀ

Descripció:
Els impactes sobre la població, sobre el paisatge de la ciutat, sobre el medi ambient i el seu equilibri, sobre la mobilitat, sobre
serveis i equipaments. Els efectes lligats al període d'obres
L'estudi del medi: els barris afectats. Identificació i descripció dels impactes: l'efecte barrera, l'impacte visual, l'impacte sobre el
paisatge, el soroll, l'impacte sobre els equipaments. Els impactes lligats al període d'obres. Les mesures adoptades. Les
transformacions produïdes
L'estudi dels barris afectats. Anàlisi de les propostes i les solucions adoptades. Les transformacions sobre la forma urbana

Objectius específics:
Entendre i reflexionar sobre els efectes de les infraestructures a la ciutat
Entendre l'efecte transformador de les infraestructures a la ciutat
Analitzar i valorar els canvis que produeixen les grans infraestructures en el teixit urbà

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 14h

ELS IMPACTES SOCIALS, ECONÒMICS I AMBIENTALS DE LES INFRASTRUCTURES SOBRE EL TERRITORI

Descripció:
Els efectes directes en el període d'obres i en l'explotació de les infraestructures
Els efectes induïts en les activitats econòmiques i els sector de la producció (la localització industrial, la creació de parcs
tecnològics, la localització terciària i comercial, les transformacions en el sector agrícola, en el sector turístic).
Els impactes en la jerarquia de ciutats i la expansió/concentració residencial.

Els antecedents històrics: planificació i projectes de l'eix del Llobregat. L'evolució de l'eix del Llobregat dins l'estructura de la
xarxa viària catalana: connexió amb el Pirineu i ruta internacional. Els efectes socio-econòmics: Impactes en l'estructuració del
territori. Transformacions en l'estructura productiva.
L'estudi cas de la canalització del Delta de l'Ebre. L'evolució del medi deltaic. Els agents socio-econòmics i institucionals. Els
efectes: l'evolució en el poblament, l'agricultura, la protecció dels espais naturals. Les transformacions: el cas del
minitransvasament d'aigües a Tarragona, el conflicte de l'aigua i les conseqüències del PHN.
Estudi de cas de la intervenció en regeneració de platges. Descripció del medi litoral, els usos i problemàtiques del litoral a
Catalunya. Les intervencions tècniques i la gestió a les platges. Els efectes de les transformacions.

Objectius específics:
Entendre el efecte modificador que produeixen les infraestructures sobre el territori, potencialitats i flaqueses de la relació causa
efecte.
Entendre el efecte modificador que produeixen les intervencions i actuacions tècniques sobre els espais oberts, potencialitats i
flaqueses de la relació causa efecte.

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 12h
Aprenentatge autònom: 16h 47m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada corresponents a les proves de coneixement,
lliurament d'exercicis, presentacions, treball de curs i pràctiques realitzades durant les visites de curs .

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 en visites organitzades).

La qualificació depèn de proves de coneixement, exercicis i presentacions a l'aula que correspon al 50%, l'altre 50% correspon a la
nota extreta del treball de grup (que és obligatori)

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. Si l'estudiant que es presenta a la reavaluació no supera l'assignatura, es conserva la
nota més alta entre el resultat de l'avaluació ordinària i el de la reavaluació.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Es plantegen 5 activitats pràctiques al llarg del curs per a realitzar a classe. S'han de lliurar un mínim de 4.
El treball de curs és obligatori.
les practiques que es generen com activitat de les sortides de curs son obligatòries
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