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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. Tots els camps relacionats amb les activitats, l'urbanisme i la ordenació del territori.
2. Aconseguir dominar la legislació urbanística i la seva aplicació a les activitats extractives.
3. Capacitat per analitzar, organitzar i desenvolupar.

METODOLOGIES DOCENTS
Totes les classes estan obertes a la participació dels alumnes; s'imparteixen amb el suport de diapositives, transparències i internet.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
L'alumne ha de conèixer els espais protegits i la seva normativa així com els diferents tipus de sòl on s'implantin les activitats,
especialment la extractiva. Això implica el coneixement de la legislació territorial i urbanística que es vegin afectades. Saber tramitar
els canvis d'ús del territori i les administracciones involucrades.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores aprenentatge autònom

67,5

60.00

Hores grup mitjà

45,0

40.00

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS
Títol del contingut 1: LEGISLACIÓ
Descripció:
Concepte d'ordenació territorial. Exposició de la normativa sobre gestió i ordenació del territori que incideix directament sobre les
activitats. Aplicació a les extractives.
Activitats vinculades:
Introducció a l'alumne en l'aplicació dels aspectes teòrics normatius a la pràctica d'ordenació territorial i urbanística
particularitzant a l'activitat minera.
Dedicació: 40h
Grup gran/Teoria: 16h
Aprenentatge autònom: 24h

Títol del contingut 2: LES ACTIVITATS I L'OCUPACIÓ DEL SÒL
Descripció:
Com es regulen els diferents tipus d'activitats segons l'espai ocupat.
Activitats vinculades:
Estudi detallat dels diferents tipus de sòls. Aplicació de les EIA sobre el medi ambient i la seva incidència en la protecció
territorial.
Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h

Títol del contingut 3: LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA I L'ÚS DEL SÒL
Descripció:
Com afecta el tipus de sòl a la implantació de les activitats.
Activitats vinculades:
Capacitar l'alumne per al desenvolupament pràctic de la seva funció en el camp de l'ordenació territorial Seguiment del tràmit de
sol·licitud de canvi d'ús del sòl; documentació.
Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 9h
Aprenentatge autònom: 13h

Títol del contingut 4: L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI ALS ESPAIS ESPECIALS
Descripció:
Tipus d'espais i la seva ordenació. Influència sobre l'assentament de les activitats, l'aplicació de la legislació ambiental.
Activitats vinculades:
Conscienciar l'alumne de la importància dels espais especials i la seva repercussió en les valoracions dels programes de
restauració de les activitats extractives segons sigui el tipus d'espai ocupat.
Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
La qualificació final es calcula amb la fórmula següent: Nfinal= 0,5 Nex1 + 0,5 Nex2
Nfinal: qualificació final.
Nex1: qualificació examen teòric 1.
Nex2: qualificació examen teòric 2.
L'examen teòric consisteix en preguntes dels conceptes més importants explicats durant les classes teòriques. Es pretén que els
alumnes demostrin els coneixements adquirits.
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