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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Es capaç de :
- planificar l'ús del territori sota criteris de competitivitat
econòmica, cohesió social i sostenibilitat ambiental (spatial
planning).
- aplicar els instruments jurídics relacionats amb la gestió de
la ciutat i les polítiques públiques amb incidència territorial (land
policy).

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup petit

30,0

24.00

Hores grup gran

15,0

12.00

Hores aprenentatge autònom

80,0

64.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS
títol català
Descripció:
L'assignatura procedeix a l'anàlisi dels elements fonamentals de l'estructura i dinàmica urbana i territorial, mitjançant una
estructura que es divideix en els mòduls següents:
a) Els processos urbans i la seva incidència en la planificació urbana en la ciutat. Es realitza, a tal efecte, un examen del
creixement i desenvolupament urbà a escala mundial, a partir de la revolució industrial fins l'actualitat, tenint en compte temes
concrets com la industrialització, la metropolitanització, la suburbanització, la descentralització de l'activitat econòmica, la
megalopolització, etc.
b) Nous paradigmes urbans i territorials, com per exemple la comprensió del fenomen urbà en l'època de l'extensió mundial de
les xarxes d'urbanització, l'urban sprawl vs. La compacitat dels creixements urbans, la
crisi i deteriorament dels centres urbans, els models de creixement monocèntric i policèntric, l'evolució actual de la ciutat
"Postfordista", l'economia i la ciutat del coneixement, la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de
les estructures urbanes, la immigració i la segregació social, les gatted communities, entre altres.
c) L'anàlisi de les tècniques aplicades per la comprensió dels processos urbans, com per exemple els sistemes de delimitació dels
sistemes i territorials, l'anàlisi prospectiu (i dimensionat conseqüentment) de les necessitats poblacionals i de treball, l'estructura
espacial de les ciutats i les àrees metropolitanes,..., dirigides a la planificació de l'ús del sòl així com al disseny de les polítiques
urbanes.
d) L'estructura del sistema de planejament territorial i urbà, així com llurs determinacions, cara a la gestió de l'urbanisme a
diferents escales. Els diferents instruments i tècniques de planificació partint del marc europeu, revisant l'Estratègia Territorial
Europea, així com espanyol i català. Les competències i abasts dels diferents tipus de planejament territorial, urbà i sectorial
(mobilitat, habitatge,...), amb especial atenció a les determinacions dels mateixos que afecten al disseny de polítiques que
condicionen la seva execució i gestió.
Objectius específics:
El seu objectiu principal és el coneixement del marc jurídic, administratiu i de l'economia de l'urbanisme, així
com la comprensió de les bases teòriques i ideològiques que orienten l'acció urbanística i d'ordenació territorial dels ens públics.
Es persegueix, a més a més, que l'estudiant sàpiga integrar els requeriments i les tècniques operatives dels diversos camps en
els quals s'estructura l'activitat urbanística, superant l'antiga escissió entre ordenació i gestió.
El coneixement avançat de la configuració tècnica i jurídica dels instruments per a l'execució efectiva dels plans urbanístics i la
seva aplicació pràctica.
Iniciar a la reflexió crítica sobre la instrumentalització urbanística i el marc en el qual es desenvolupa la gestió
de l'urbanisme, en la perspectiva de la seva eficiència pràctica, modificació i innovació.
A més a més, es planteja l'aprofundiment en el coneixement i l'aplicació dels diversos instruments de política de sòl i d'habitatge
que disposen les administracions públiques per regular el mercat immobiliari.
L'assignatura tracta de posar accent en la investigació de nous instruments que puguin incrementar l'eficiència de les polítiques
públiques en matèria de sòl i habitatge.
Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Proves i informes de treballs experimentals
Exposició pública i oral a classe
Treballs i informes
Valoració de treballs presentats
Avaluació continuada telemàtica
En les situacions de docència online, l’avaluació continuada es produirà de manera sincrònica i asincrònica, pels mitjans que estableixi
la Universitat i el Centre, amb un registre periòdic de l’activitat acadèmica mitjançant entregues, fòrums, qüestionaris o qualsevol
altre mitjà que faciliti la plataforma Atenea, o les eines alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en les
quals aquesta docència telemàtica es produeixi amb la docència presencial ja iniciada, o per qüestions d’ordre extraacadèmic, les
alteracions de les ponderacions o sistemes de control regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a la
Atenea de cada assignatura.
Avaluació final telemàtica
Si l’avaluació continuada telemàtica no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en format telemàtic que s’estableixi d’acord amb el criteri del professorat responsable i els mitjans i eines TIC que
proporcioni la Universitat o el Centre.
Les mesures d'adaptació a la docència no presencial s'implementaran atenent als criteris de seguretat TIC i protecció de dades
personals per tal de garantir el compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD)
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