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Objectius

L'assignatura contribueix a millorar la comprensió i la capacitat d'anàlisi crític dels diferents objectius i
instruments de política ambiental, de cara a disposar de millors eines per avaluar i orientar el disseny de
polítiques adequades als objectius ambientals, socials i econòmics. L'assignatura contribueix a la formació per
a l'assessorament i la consultoria ambiental, així com per a la gestió dels recursos i els residus.

En concret, els objectius de l'assignatura es poden resumir en els següents:

Revisar i familiaritzar-se amb l'anàlisi econòmica dels principals problemes ambientals, així com amb
els principals instruments per a solucionar-los.
Comprendre la relació entre els sistemes econòmic, social i ecològic i com actuen en aquests els
diferents instruments de política ambiental.
Estudiar els avantatges i inconvenients dels diferents instruments de política ambiental i les seves
possibilitats d'aplicació als diferents problemes ambientals.
Conèixer les diferents eines per a l'avaluació de les polítiques ambientals.
Analitzar amb capacitat crítica la literatura sobre polítiques ambientals, realitzant el comentari i
discussió d'una sèrie de lectures seminals.
Revisar els principals debats actuals en l'àmbit de les polítiques ambientals i, en especial, sobre les
polítiques aplicades en algun dels principals problemes ecològics, com el canvi climàtic, i les possibles
alternatives.

Competències

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més
rellevants en medi ambient.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge
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Analitzar de manera crítica la literatura bàsica en ciències ambientals en català, castellà i anglès.
Analitzar els processos polítics de conservació ambiental a escala internacional.
Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Identificar els impactes ambientals i socials associats a l'activitat humana.
Identificar i analitzar els diferents instruments de política econòmica ambiental, com límits quantitatius,
impostos ambientals o sistemes de negociació de drets d'ús de recursos.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
Usar apropiadament els conceptes analítics de les ciències ambientals.

Continguts

L' economia i els problemes ambientals.
El funcionament dels mercats i la degradació ambiental: les justificacions per a la intervenció del sector
públic mitjançant polítiques ambientals.
Diferents concepcions de desenvolupament sostenible i les seves aplicacions.
L'avaluació econòmica de les polítiques ambientals.
Les generacions futures en l'avaluació de la política econòmica. Ètica, economia ecològica i política
ambiental.
Els instruments de la política ambiental: la fiscalitat ambiental.
Els instruments de política ambiental: mercats de permisos d'emissions, depòsits i altres.
La relació entre el creixement econòmic i la qualitat ambiental.
Aproximació econòmica als problemes ambientals globals. L'economia del canvi climàtic i les polítiques
de mitigació.

Metodologia

L'assignatura es divideix en sessions de teoria i pràctiques.

A les sessions de teoria s'exposaran els continguts de l'assignatura en classes magistrals. Els alumnes
disposaran dels materials utilitzats (powerpoints) al Campus Virtual de l'assignatura. Aquests materials
resumeixen els continguts del que es tracta a classe.

A les sessions de pràctiques es comentaran diverses lectures. Els estudiants als que els correspongui aquell
dia exposaran la seva síntesi i comentari crític sobre la lectura i es farà una discussió i un debat a classe
sobre el tema tractat.

Els diferents materials de l'assignatura (apunts i transparències de classe, lectures de pràctiques, lectures
complementàries, calendari de pràctiques, notes de les pràctiques, etc.) es posaran a disposició dels alumnes
al Campus Virtual de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 15 0,6 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Classes teòriques 25 1 1, 2, 3, 6, 7, 11

Tipus: Supervisades
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Supervisió de la preparació de les pràctiques 22 0,88 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Tutories 10 0,4 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Tipus: Autònomes

Lectures i preparació de les pràctiques 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

L'avaluació es basarà en una sèrie de pràctiques, que consistiran en la síntesi i comentari crític d'algunes de
les lectures proposades pel professor. Les pràctiques s'hauran d'entregar al llarg del curs, a les dates
indicades. Alternativament, si no s'entreguen un mínim de 6 pràctiques, l'avaluació es farà a partir d'un
examen final. A l'inici del curs s'entregarà a l'estudiant un calendari amb les dates d'entrega de les diferents
pràctiques. El professor facilitarà les lectures necessàries per a les pràctiques, a més de lectures
complementàries recomanades, al Campus Virtual.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Pràctiques (síntesi i comentari crític sobre lectures) 100% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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