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(podería dar lugar a dous TFM, en diferentes áreas de estudo)
Obxectivos
A permuta de múltiples parcelas entre un número elevado de propietarios pode resultar en
ocasións unha alternativa atractiva, de menor custo e menor impacto sobre a paisaxe, fronte aos
procesos de concentración parcelaria nos que se redefine por completo a estrutura do parcelario.
A complexidade derivada do elevado número de solucións posibles, non obstante, fai
recomendable o uso de ferramentas que axuden a determinar solucións aceptables.
O obxectivo do traballo proposto é avaliar o desempeño nunha contorna real dunha ferramenta
recentemente desenvolvida. En particular, interesa determinar o interese mostrado por
propietarios reais nun proceso deste tipo, o carácter satisfactorio ou non das solucións propostas
polo algoritmo, os obstáculos de tipo social, legal ou técnico atopados, e os requirimentos
adicionais que os propietarios desexarían incorporar no proceso.
Metodoloxía
O traballo será desenvolvido mediante a interacción cun número de propietarios/as comprendido
entre 10 e 20, cada un dos cales deberá designar entre 2 e 10 parcelas para un hipotético proceso
de permuta. A partir desta información, o/a alumno/a recibirá un conxunto de solucións posibles
xeradas coa axuda do algoritmo xenético. Tratarase, a partir delas, de explorar cales son os
obstáculos detectados, e as reaccións dos propietarios contactados.
Medios necesarios
Prevese a necesidade de realizar desprazamentos á área de estudio, nun número mínimo de 3 e
máximo de 10.
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