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Capacitats prèvies
Coneixements bàsics d'economia i sobre el cicle dels projectes d'infraestructura.
Requisits
Si tots els alumnes tenen un bon coneixement de l'anglès, la classe es farà en anglès. Si molts alumnes no poden seguir,
el curs es farà preferentment en català o alternativament, en castellà
Metodologies docents
Es pretén que l'assignatura sigui molt participativa. Es basarà en desenvolupaments teòrics i en l'estudi d'un cas que
s'utilitzarà per anar veient tots els temes importants per a l'avaluació de projectes d'inversió en transport.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Aconseguir uns coneixements bàsics sobre l?anàlisi cost/benefici i els processos de presa de decisions sobre les inversions
en transport.
Es dominaran els principis bàsics de l?anàlisi socioeconòmica i financera de les inversions, amb aprofundiment en els
aspectes claus dels projectes de transport: estalvis de temps, seguretat, externalitats pròpies del sector, etc.
S'aconseguirà que l'alumne tingui una aproximació a la realitat del procès de presa de decisions, tenint en compte les
implicacions polítiques i socials de les infraestructures de transport i que sigui capaç de dur a terme una avaluació
correcte d?un projecte de transport.
Al final del curs tindrà una bona comprensió dels processos socio-polítics i serà capaç de comunicar amb altres
professionals que també intervenen en el territori.
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Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 125h

Hores grup gran:

0h

0.00%

Hores grup mitjà:

30h

24.00%

Hores grup petit:

15h

12.00%

Hores aprenentatge autònom:

80h

64.00%

Continguts

Presentació

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h

Descripció:
1: Discussió d'un cas per comprendre la necessitat de l'avaluació per a la presa de decisions i els principis bàsics.
Guies i manuals que serveixen de referència.
2: Estratègies, planejament, programatic i selecció de projectes.
2.1 La definició del projecte.
2.2 Les alternatives.
2.3 Consideracions sobre l?avaluació ambiental estratègica i la normativa comunitària en general (AIA, etc.).
2.4 La situación de referència.
3: Els costos del projecte
3.1 Els costos del projecte
3.2 Costos de conservació i manteniment
3.3 Costos d?explotació
3.4 Consideracions sobre els costos d?inversió, els costos financers i sobre els diversos agents que intervenen en
el projecte.

Sistema de qualificació
Examens parcials curts 20%
Treball de curs (avalaució d'un projecte que es presentarà als companys), 50%
Participació a classe 30%
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