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Curs 2000-01. Segon semestre. 

Professor: Pere Riera. 

L'objectiu d'aquesta assignatura 6s el de formar els estudiants en la teoria i 
I'aplicació de la part socioeconomica de I'Avaluació d'lmpacte Ambiental. La nota 
de I'assignatura s'obtindra mitjanpnt un examen final. Per a tutories fora de 
I'horari de classe, es pot contactar amb el telefon 93 581 2993, o amb 
pere.rieraG3uab.e~. El despatx esta situat al Departament dlEconomia Aplicada, 
porta B3-074. Part dels materials del curs seran accessibles a http://zlo.toItaia2 o 
http://selene. uab.es/~rieram/taia2. htm. . 

Al llarg del curs es realitzaran de forma totalment voluntaria diversos exercicis de 
poca extensió. La seva presentació i avaluació positiva podran donar opció a 
millorar la nota treta a I'examen final, si bé en cap cas serviran ni per passar del 
suspes a I'aprovat ni per empitjorar la nota. El treball s'haura de lliurar abans de 
I'acabament de les classes o dia que es fixi expressament. 

PROGRAMA 

1 .- Introducció a I'AIA (Avaluació d'lmpacte Ambiental) 

El concepte de medi ambient. Ciencies i Ciencies Socials. L'inici de I'AIA. La NEPA 
als Estats Units. La directiva de la Unió Europea. L'adaptació a Espanya i a 
Catalunya. Contingut general dels estudis d'impacte ambiental: screening, scoping, 
participació pública, quantificació o valoració, avaluació, presentació. Contingut de 
la Declaració d'impacte ambiental. La relació entre EIA i presa de. decisions. El 
moment temporal d'inici i de realització de I'estudi. Altres característiques del 
procés. 

2.- lmpactes socioecon6mics 

Efectes fiscals. Taxes de descompte. L'impacte economic de la inversió. lmpacte 
directe. lmpacte indirecte. Valor afegit. Llocs de treball. Efectes diferencials. 
Multiplicadors. Taules Input-Output. Funcions de producció. Altres efectes 
socioeconomics. lmpactes sobre I'equitat. Practiques d'ordinador. 

3.- Percepció social 

Metodes de valoració. Valoració contingent. Preus hedonics. Cost del viatge. 
Practiques d'ordinador. Comparació entre metodes. Valoracions no economiques: 



> 

puntuacions. Altres metodes de preferencies declarades. Aplicació al paisatge. El 
metode Battelle Columbus Laboratories. El metode Delphi. 

4.- Avaluació global 

Avaluació multicn'teri. Checklists. Matrius tipus Leopold. El concepte de cost i de 
benefici. Analisi cost-benefici. Analisi cost-efectivitat. Altres avaluacions. 
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