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L'objectiu d'aquesta assignatura és el de familiaritzar els estudiants amb I'anhlisi 
economica de relevancia ambiental, sobretot en la política ambiental amb 
instruments economics. Al llarg del curs s'efectuaran exercicis curts, que serviran 
per a superar I'assignatura i avaluar-ne els resultats. Alternativament, sempre es 
pot realitzar I'examen final. Per a tutories fora de I'horari de classe, es pot 
contactar amb el telefon 93 581 2993, o amb pere.riera@uab.es. El despatx esta 
situat al Departament dlEconomia Aplicada, porta 93-074. Part dels materials del 
curs seran accessibles a http://run.to/pea. Es facilitaran diversos textos per seguir 
I1assignatura. 

PROGRAMA 

Tema 1 .- Bases de la política economica ambiental 

L'economia del recursos naturals, I'economia ambiental i la política economica 
ambiental. Visions "optimistes" i "pessimistes". Introducció al programa. Repas de 
conceptes basics d'economia. Privat versus social. Costos, preus i valors. Tipus 
de valors ambientals. 

Tema 2.- Externalitats i béns públics 

La provisió de béns en el mercat. La provisió de béns fora del mercat. 
Externalitats. Influencia sobre preus i quantitats de la presencia de les 
externalitats. Influencia sobre preus i quantitats de la presencia de béns públics. 
Externalitats amb característiques de béns públics. Significat de la correcció de les 
extemalitats. 

Tema 3.- Eficiencia i Equitat 

Eficacia. Eficiencia. Valoració i avaluació. Equitat. Criteris de millora social: Pareto, 
Hicks-Kaldor. Maximització del benefici privat, minimització de I'impacte ambiental 
o maximització del benestar social? Elasticitats renda de la demanda de béns 
ambientals. 

Tema 4.- Política economica ambiental 



Falla del mercat en presencia d'externalitats ambientals. Correcció via preus. 
Correcció via quantitats. Falla del mercat en presencia de béns públics ambientals. 
L'especificitat de la política economica ambiental. lnstruments economics de 
política ambiental. 

Tema 5.- lmpostos i subvencions. 

Els impostos com a correctors d'externalitats ambientals. La infracorrecció, la 
sobrecorrecció i els impostos pigouvians. El "doble divident" Les subvencions. 
Valoració. 

Tema 6.- Drets de propietat 

Assignacions de drets de propietat. Solucions de mercat a la presencia 
d'externalitats ambientals. Béns comunals. 

Tema 7.- La política economica ambiental a la practica 

Practiques de política ambiental. Practiques de política economica ambiental. 
Estat espanyol. Europa. Altres paisos. lmpostos sobre I'energia. Preus de 
carreteres. Impostos sobre la contaminació. Política de residus. 

Tema 8.- Sostenibilitat 

Concepte popular i concepte economic. La dimensió física: I'entom en el seu 
conjunt. Substituibilitat entre capital natural i capital produit. La sostenibilitat debil. 
La dimensió temporal. Taxes de descompte a curt i a llarg termini. Implicacions. 

Tema 9.- Canvi climatic 

Causes i efectes del canvi climatic. Valoració del canvi climatic. Avaluació del 
canvi climatic. 

Tema 10.- Empresa i medi ambient 

La gestió ambiental a les empreses. Activitat productiva i medi ambient. lmpactes 
més importants. Auditories ambientals en el sector productiu. La despesa 
ambiental a les empreses. 

Tema addicional 1 .- Formes de valoració d'externalitats 

Calcul de les externalitats positives i negatives. Calcul del valor dels impostos 
pigouvians. Metodes directes i indirectes. Els valors de no ús. Avantatges i 
limitacions dels diferents metodes. Aplicacions. 

Tema addicional2.- Mecanismes de presa de decisió 
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L'assignació de béns ambientals des del sector públic. Mecanismes de presa de 
decisió economica. El context de I'analisi cost-benefici. D'altres contexts amb 
quantificació monetaria. Contexts de quantificació no monetaria. Exemples: 
infraestructures, analisi de cicle de vida, espais d'interés natural, creixement de les 
ciutats. 
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