
LLICENCIATURA EN CIÈNCIES AMBIENTALS 

Programa d’Introducció a l’economia i economia ambiental. Curs 2001/2002 
 

Professor: Vicent Alcántara 
(Departament d’Economia Aplicada) 

 
Tema 1.- L’Economía: objecte i concepte 
 
 1.1 Reproducció humana i sistemes econòmics 
 1.2 Sobre els diferents enfocaments en Economia 
 1.3 Economia i ecologia 
 
Tema 2.- El sistema econòmic 

2.1Una visió global de l’activitat econòmica 
 2.2 Recursos i tecnologia 
 2.3 La frontera de possibilitats de producció 
 2.4 El sistema econòmic i el medi ambient 
 2.5 La comptabilitat social 
 2.6 Les limitacions de la comptabilitat des d’una perspectiva ecològica:         
alternatives 
 
Tema 3.- El sistema financer 
 
 3.1 El diner i la demanda de diner 
 3.2 El sistema bancari 
 
Tema 4.- Mercat i preus 
 
 4.1 L’asignació de recursos en les economies de mercat 
 4.2 Oferta, demanda i equilibri de mercat 
 4.3 Elasticitat de l’oferta i la demanda: aplicacions 
 4.4 El comportament del consumidor 
 4.5 Producció, costos i mercats competitius 
 4.6 Comportaments no competitius: la competència imperfecta 
 
Tema 5.- Les externalitats 
 
 5.1 Eficiència i fallides del mercat 
 5.2 Externalitats i medi ambient: l’economia de la contaminació 
 5.3 Solucions públiques i solucions privades 
 5.4 Bens públics i recursos comuns 
 
Tema 6.- L’economia del sector públic 
 6.1 La intervenció pública en la economia 
  6.1.1 Ingressos i despeses públiques 
 6.2 Impostos, eficiència i equitat 
 6.3 Les polítiques publiques envers el medi ambient 
 
Tema 7.- El mercat de factors productius 



 
 7.1 El mercat de treball 
 7.2 El mercat de capital 
 7.3 Els recursos naturals com a factors productius 
 7.4 La distribució de la renda 
 
 
Tema 8.- Qüestions rellevants des d’una perspectiva macroeconòmica 
 
 8.1 La demanda agregada i el model del multiplicador 
 8.2 L’oferta agregada, el creixement i la política macroeconòmica 
 8.3 La problemàtica ecològica des d’una perspectiva macroeconòmica 
 
Tema 9.- Creixement econòmic i desenvolupament sustentable 
 
 9.1 Introducció a la teoria del creixement 
 9.2 Una lectura ecològica de la teoria del creixement 
 9.4 El desenvolupament sustentable: indicadors i técniques d’anàlisi 
 
Tema 10.- Economia Mundial 
 
 10.1 Una visió global de l’economia mundial 
 10.2 L’economia mundial i els problemes ambientals globals 
 10.3 Les polítiques mediambiental i el comerç internacional 
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Altra bibliografia es recomanarà especificament per a cada tema. 
 
Hores de tutoría: 
Dimecres de 11 a 13 h. Y Divendres de 11 a 12h. 
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