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Objectius del curs 
 
La negociació ha esdevingut un aspecte essencial en l’elaboració i gestió de les 
polítiques ambientals. L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir a l’estudiant a la 
teoria i les tècniques de negociació en les intervencions públiques ambientals. 
L’assignatura combina una dimensió teòrica amb una pràctica, i sovint es treballarà 
amb simulacions i casos reals. Al llarg del curs s’exploraran diferents modalitats de 
negociació, de les més simples a les més complexes, mitjançant simulacions i casos 
pràctics, per després veure situacions reals en diverses problemàtiques ambientals. 
L’assistència a classe és essencial. 
 
 
 
Temari 
 
Tema 1 
La negociació en les intervencions públiques. Concepte i característiques. 
 
 
Tema 2 
La participació en les polítiques ambientals. Mecanismes de participació i de resolució 
de conflictes en les polítiques ambientals.  
 
 
Tema 3 
L’efecte nimby (not in my backyard). Concepte i implicacions. 
 
 
Tema 4 
Negociacions competitives i negociacions cooperatives. Negociacions guanyador-
perdedor i negociacions guanyador-guanyador. 
 
 
Tema 5 
Negociacions amb intervenció d’una part mediadora. La mediació: definició, 
funcionament i tipus. 
 
 
Tema 6 
Tècniques de negociació. Aspectes i estratègies claus en els processos de negociació. 
La comunicació. Habilitats negociadores. La comunicació en la negociació. 
 
 
 
 
 



 
Simulacions i casos pràctics 
 
 

• Cas Pirelli-Mar 
• Cas carrer Brimmer 
• Los regadíos del Mula 
• La cuenca del Matarraña 
• Negociació bilateral de planificació urbanística 
• Reglamentació ambiental negociada a partir d’un text únic (1) 
• Reglamentació ambiental negociada a partir d’un text únic (2) 
• Cas Laguna de Mèxic 
• Cas Deeport 
• Negociació d’una gran infraestructura portuària 
• Negociació a dos nivells en la construcció d’una planta industrial 
 

 
(aquest llistat està subjecte a possibles modificacions). 
 
 
 
Avaluació 
 
Participació en les classes pràctiques: 20% de la nota final 
Exposició oral del treball de curs: 20% de la nota final 
Treball escrit (en grup): 60% de la nota final 
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