
GESTIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
Curs  2004-05 

Llicenciatura de Ciències Ambientals 
 

Prof. Àlex Casademunt 
alex.casademunt@uab.es 

Tel. 93 581 24 29 
 
 
Objectius de l’assignatura: 
 
El curs està estructurat en tres blocs. El primer bloc ofereix una visió de les 
principals perspectives d’anàlisi de les polítiques públiques i de l’administració 
pública, també situa el paper de la regulació en la gestió dels conflictes socials. El 
segon bloc aborda les polítiques ambientals, destacant-ne els aspectes comuns i 
específics, així com l’ús de nous i vells instruments de gestió ambiental. El tercer 
bloc és més empíric i aborda la realitat a través de l’estudi de casos. El temari 
d’aquest tercer bloc és més flexible i s’adaptarà a la possibilitat d’invitar experts en 
temes concrets. De la lògica i estructura del programa es desprèn que els objectius 
principals de l’assignatura són:  
 
• Oferir els instruments bàsics per a l’anàlisi de les polítiques públiques, per tal de 
ser aplicats en el cas de les polítiques ambientals. 
• Adquirir competències i habilitats en la gestió política dels problemes ambientals. 
 
 
Mètode docent:  
 
El mètode docent proposat persegueix que l’alumne adquireixi les competències i 
habilitats necessàries per a assolir els esmentats objectius. 
 
•  Es fomentarà l’aprenentatge a través de formes de participatives a classe 
(seminaris i tallers) i fora de classe (fòrums virtuals, tutories actives).  
•  Es promourà l’ús del campus virtual. 
• S’insistirà en la conveniència d’abordar estudis de cas com a aproximació al 
coneixement pràctic d’aquesta assignatura. Els treballs de curs seguiran aquesta 
perspectiva metodològica. 
 
 
Avaluació: 
 
En coherència amb el mètode docent, l’avaluació es farà a partir de 3 elements: la 
participació activa a classe, l’elaboració i la presentació oral d’un treball de curs. En 
conseqüència, l’avaluació intentarà reflectir la importància de les competències i 
habilitats (sistèmiques, científiques i comunicatives) a adquirir en aquesta 
assignatura: 
      
30% (competències i habilitats sistèmiques i comunicatives): es valorarà 
l’actitud/participació dels alumnes en els seminaris i tutoríes. Modalitat d’avaluació 
que inclou l’entrega de pràctiques al llarg del curs.    
50% (comps. sistèmiques i científico-tecnològiques): s’avaluaran els treballs de 
curs, en grups de 3 o 4 estudiants, entregats en data prevista.  
20% (comps. comunicatives): es valoraran les presentacions a classe dels treballs 
de curs.  



  
TEMARI 

 
 
BLOC 1:  GESTIÓ PÚBLICA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
 
 
Tema 1 
Sistema polític, regulació dels conflictes i assignació de valors. El sistema polític i 
les polítiques públiques. De les polítiques de demanda a les polítiques d’oferta. 
Representació i intermediació d’interessos en els sistemes polítics democràtics.  
 
Tema 2  
Administració i gestió pública: de la burocràcia weberiana a la nova gestió pública. 
Interès general i gestió pública. Polítiques públiques i gestió pública. La noció de 
“governança” (governance).  
 
Tema 3 
 L’estudi de les polítiques públiques: propòsits i enfocaments. Els paradigmes 
clàssics (Lindblom/Lowi) sobre l’estudi de les polítiques públiques. Tipologia i 
impacte de les polítiques públiques. El cas de les polítiques regulatives. 
 
Tema 4 
El cicle de les polítiques públiques. L’aproximació a través de les xarxes de 
polítiques públiques (policy-networks). El caràcter simbòlic i substantiu de les 
polítiques públiques. Debat: Policies, Politics and polity. 
 
Tema 5 
Polítiques públiques i xarxes d’actors. Actors polítics institucionals i no 
institucionals. Actors i comportament polític. La instrumentalització de les polítiques 
públiques. Debat: Existeixen les polítiques públiques?  
 
 
BLOC 2: GESTIÓ AMBIENTAL I POLÍTIQUES AMBIENTALS 
 
Tema 6 
La gestió ambiental: principals elements caracteritzadors: globalitat, territorialitat, i 
transversalitat. Elements positius i normatius en la gestió ambiental: institucions i 
idees. Principis i actuacions: origen i evolució. Debat: evidències empíriques en els 
darrers temps (multinivell i local). 
 
Tema 7 
Les polítiques ambientals: elements caracteritzadors. Globalitat i transversalitat. 
xarxa de polítiques i d’actors. Escala i territorialitat en les polítiques ambientals. 
Impacte en/de les polítiques ambientals. Estudi multinivell i local de les polítiques 
ambientals. Exemples.  
 
Tema 8 
Tipus de polítiques i objectius. El marc institucional. Públic i privat en les polítiques 
ambientals. El disseny de les polítiques ambientals: principals instruments. 
L’avaluació de les polítiques ambientals. Debat: l’avaluació estratègica de l’impacte 
ambiental com a nou instrument de la gestió ambiental. 
 
Tema 9 
L’estudi de les polítiques ambientals a través dels actors. Polítiques ambientals, 
xarxes de polítiques públiques i xarxes d’actors. Debat: existeixen les polítiques 
ambientals?  



 
BLOC 3: ESTUDI DE CASOS 
 
 
La gestió dels residus d’envasos i i embalatges en la UE: una aproximació 
multinivell des de l’estudi dels actors. 
 
L’eix Vic-Olot per Bracons: més enllà d’una política de mobilitat. 
 
Una nova cultura del territori a Catalunya? : hipòtesis de treball en una recerca. 
 
La gestió ambiental local: una experiència a Sitges. 
 
Gestió de recursos col·lectius. La tragèdia dels comuns. Règims institucionals per a 
la gestió de recursos col·lectius. La gestió del aigua a Espanya.  
 
L’avaluació estratègica d’impacte ambiental com a nou instrument de la gestió 
ambiental. 
 
El Parc Agrícola del Vallès: una proposta des de la societat civil. 
 
 
Nota: 
Aquest temari correspon a les matèries que s’impartiran en format de classe 
magistral i constitueixen els continguts bàsics i centrals de l’assignatura. Algunes 
d’aquestes matèries podran aprofundir-se en sessions dedicades a tallers i 
seminaris. 
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Es penjaran al Campus Virtual, segons els temes tractats, altres fonts documentals, 
especialment webs. 


