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Objectius de l’assignatura i criteris d’avaluació 
 
L’assignatura té per finalitat oferir als estudiants de la Llicenciatura en Ciències 
Ambientals les nocions i els instruments bàsics d’anàlisi i comprensió de les polítiques 
públiques en general, amb una aplicació concreta a les polítiques ambientals. El curs 
està estructurat en nou temes. Els dos primers ofereixen una visió de les principals 
perspectives d’anàlisi de les polítiques públiques en general i de l’administració 
pública, mentre que els altres vuit tracten aspectes centrals en l’anàlisi de polítiques 
públiques però posant un èmfasi especial en la temàtica ambiental. 
 
Mètode i avaluació: 
 
L’assignatura vol construir-se a partir de la participació activa dels estudiants i, per 
tant, combina les sessions magistrals amb casos i exposicions per part dels alumnes. 
En conseqüència, l’avaluació es farà a partir de 3 elements: la participació activa a 
classe i l’elaboració i presentació oral d’un treball final. 
 
 
Temari 
 
Tema 1 
L’estudi de les polítiques públiques. Origen i evolució. Principals perspectives d’anàlisi: 
el cicle, el tipus de política, les xarxes d’actors. 
 
 
Tema 2 
Què és l’Administració Pública i com funciona. La gestió pública. De la burocràcia a la 
nova gestió pública. 
 
 
Tema 3 
Les polítiques ambientals: principals elements caracteritzadors. Globalitat i 
territorialitat, transversalitat, prevenció i correcció, incertesa i complexitat, distribució 
de costos i beneficis, curt i llarg termini, paradigmes i valors.  
 
 
Tema 4 
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.  
 
Casos: Les conques dels rius Matarranya (conca de l’Ebre) i Mula (conca del Segura). 
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Tema 5 
El paper dels actors en el procés de formació i implementació de les polítiques 
públiques: rols, interessos, estratègies, aliances i xarxes d’actors. Els principals actors 
de la política ambiental a Espanya: administracions públiques, indústria, grups 
ecologistes i grups d’afectats. L’estil de la política ambiental a Espanya. 
 
Cas: la política d’espais naturals a Catalunya 
 
 
Tema 6 
La política ambiental com a política multinivell. La política ambiental de la Unió 
Europea. L’europeïtzació de la política ambiental a Espanya: dimensió institucional, 
dimensió substantiva i dimensió operativa. El principi de subsidiarietat: distribució de 
competències o negociació multinivell? 
 
Cas: els Túnels de Vallvidrera. 
 
 
Tema 7 
Instruments de política ambiental: instruments regulatius, instruments de mercat, 
instruments “de tercera generació”. Incentius i sancions. 
 
Cas: Programa pilot de recollida selectiva al barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià. 
 
 
Tema 8 
La dimensió local de la gestió ambiental. Small is beautiful?. El síndrome nimby: 
conceptualització i exemples. El repte de l’Agenda 21 Local. 
 
Cas: les Agendes 21 Locals a Catalunya. 
 
 
Tema 9 
Participació ciutadana: definició, efectes, tipus i instruments de participació. Febleses i 
fortaleses de la participació pública en les polítiques ambientals. 
 
 
Tema 10 
Hàbits i valors ambientals.  
 
Cas: L’enquesta d’hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat a Barcelona 
(novembre 2000). 
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