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I. Presentació i objectius 
 
En el context europeu, l’Estat-nació es troba sotmès a una doble transformació, cap a baix 
(descentralització) i cap a munt (integració europea). A partir dels diferents enfocs teòrics i 
d’exemples concrets, aplicats tant als Estats com a la Unió Europea, l’assignatura ofereix 
els estris analítics necessaris per la comprensió dels esmentats processos seguint el fil 
conductor de les Relacions Intergovernamentals, és a dir de l’actuació dels diferents nivells 
de govern implicats en la formulació i la implementació de les polítiques públiques. 
 
 
II. Organització del curs 
 
El curs s’organitza a partir de les explicacions de classe, la discussió dels temes i la 
presència d’experts convidats. 
 
 
III. Avaluació 
 
L’avaluació es basarà en un exàmen final i tindrà en compte la participació activa a clase.  
 
Nota: A mes de la bibliografia general i obligatòria indicada, els alumnes disposaran d’una 
bibliografia específica per cada un dels temes del programa. 
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IV   Programa 
 
 
Tema 1. 
 
Presentació del curs. Globalització i integració europea: l’impacte sobre l’Estat-nació. 
 
 
Tema  2. 
 
Les transformacions de l’Estat. El marc analític: les variables independients: context 
internacional i intern. Relacions intergovernamentals (RIG) i polítiques públiques. 
Diversificació territorial i funcional de poder. Interacció i interdependència: 
administracions i polítiques públiques  
 
 
Tema 3  
 
Els canvis externs: la Globalizació de l’Estat-nació. Els seus efectes  

 
 
Tema 4 
 
Els canvis interns: reforma estructural de l’Estat del benestar. Pressions  estructurals i 
respostes político-administratives. 
 
 
Tema 5 
 
Canvis interns i adaptacions. Reformes institucionals, tensions centre-perifèria i 
desenvolupament de les polítiques territorials. Fenòmens identitaris i demandes 
d’autonomia. Nivells de govern interdependents i polítiques  interactives 
 
Tema 6 
 
La República Federal Alemanya. El federalisme cooperatiu. 
 
 
Tema 7. 
 
França. El centre a la perifèria. La perifèria al centre. 
 
 
Tema 8. 
 
Bèlgica: la transformació de l’Estat unitari en Estat federal. 
 



Tema 9. 
 
Itàlia: frustració sense reforma  
 
 
Tema 10. 
 
La supranacionalització de l’Estat. L’impacte de la Unió Europea en els sistemes estatals. 
 
Tema 11. 
 
El sistema institucional de la UE. Comissió, Consell de Ministres i Consell Europeu, 
Parlament, Tribunal de Justícia. 
 
Tema 12.  
 
Formulació i implementació de les polítiques europees. El paper de la Comissió. L’Europa 
de les Administracions. La Comitologia. Els grups d’interès i la formulació de les 
polítiques comunitàries. 
 
Tema 13.  
 
L’impacte de les polítiques comunitàries en els Estats membres. Les xarxes de polítiques 
transnacionals. 
 
 
Tema 14. 
 
L’Europa de les Regions i de les Ciutats. Estratègies de mobilització i formes de 
cooperació. 
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