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PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA 
 
 
 
1.- Introducció 
 
Àmbit d’estudi de l’economia del sector públic: vessants positiva i normativa. 
Funcions i delimitació del sector públic a les economies mixtes. Grans trets de 
l’evolució del sector públic a Espanya a partir de 1975; comparació amb altres 
països occidentals. 
 
 
2.- Els pressupostos dels ens públics 
 
Concepte de pressupost. La concepció clàssica del pressupost i la seva crisi. El 
Pressupost per Programes: metodologia, aplicacions i problemàtica. Conceptes de 
dèficit públic. L’actuació econòmica de les Administracions Públiques en termes de 
Comptabilitat Nacional. Els Pressupostos Generals de l’Estat.  
 
 
3.- Justificacions de la intervenció pública a l’economia (I): eficiència  
 
L’optimalitat en el sentit de Pareto: concepte i requisits. Primer Teorema 
Fonamental de l’Economia del Benestar. Fallides del mercat: monopoli, béns 
col·lectius, externalitats, informació imperfecta, mercats incomplets.   
 



4.- Justificacions de la intervenció pública a l’economia (II): equitat. La 
redistribució de la renda 
 
Assignació versus redistribució. Segon Teorema Fonamental de l’Economia del 
Benestar. Conceptes d’equitat o justícia: l’utilitarisme, Rawls, redistribució Pareto-
òptima. Els límits a la redistribució: eficiència, equitat i incentius. Transferències 
en efectiu versus transferències en espècie. La mesura de la desigualtat i la 
redistribució.  
 
 
5.- El finançament del sector públic 
 
Classes d’ingressos públics. Definició i elements de l’impost. Característiques 
desitjables d’un sistema impositiu: eficiència, equitat, senzillesa, flexibilitat. 
Imposició i eficiència: l’excés de gravamen. Efectes dels impostos sobre la 
distribució de la renda: incidència impositiva. 
 
 
6.- Anàlisi Cost-Benefici 
 
Fonaments metodològics de l’ACB a l’Economia del Benestar. Identificació dels 
costos i beneficis socials generats per un projecte. Avaluació en termes monetaris 
dels beneficis i costos considerats: la problemàtica dels intangibles. Criteris de 
decisió. L’elecció de la taxa de descompte. Risc i incertesa. Consideracions 
distributives. 
 
 
7.- Anàlisi de polítiques de despesa públiques: l’Estat del Benestar (I) 
 
Introducció a l’Estat del Benestar. Transferències monetàries i en espècie. 
L’estructura del sistema de la Seguretat Social. La seguretat social, l’assegurança 
privada i les fallides de mercat. Riscs socials, selecció adversa i risc moral. 
Pensions com a béns preferents. Problemes als que s’enfronta el sistema de la 
Seguretat Social. Canvi econòmic i canvi demogràfic. Seguretat social i polítiques 
de lluita contra la pobresa. 
 
 
8.-Anàlisi de polítiques públiques: l’Estat del Benestar (II) 
 
Educació: perquè l’Estat proveeix l’educació?; educació i equitat; l’estructura de 
l’educació a Espanya; l’educació superior; la reforma de l’educació. Sanitat: 
arguments a favor de la intervenció de l’Estat en el finançament, la provisió i la 
regulació de l’assistència sanitària; l’assegurança mèdica i el problema del risc 
moral; funcionament i reformes en la forma en la que es subministra i finança la 
sanitat. Habitatge: arguments a favor de la intervenció de l’Estat en el 
finançament, la provisió i la regulació de l’habitatge; la política pública d’habitatge 
a Espanya, instruments i finançament. 



9.- Elecció col·lectiva 
 
El problema de l’elecció col·lectiva. La votació majoritària com a regla d’elecció 
col·lectiva, i la seva problemàtica. Teorema del votant del mig. Intercanvi de vots. 
El teorema de la impossibilitat d’Arrow. Models positius de comportament del 
sector públic, amb especial referència al model de Niskanen.  
 
 
10.- Federalisme fiscal: teoria i estudi del cas espanyol 
 
Raons per a l’existència de diversos nivells de govern des de les perspectives de 
l’oferta i la demanda de béns públics. Assignació musgraviana de funcions del 
sector públic entre nivells de govern. Criteris per a l’assignació de figures 
impositives entre nivells de govern. Classificació i efectes econòmics de les 
subvencions intergovernamentals.  
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FORMA D’AVALUACIÓ 
 
L’estudiant podrà optar per dos vies. La primera via es basarà en l’assistència 
obligatòria a classe i en la realització de tres pràctiques i dos proves de 
caràcter obligatori durant el període lectiu. Les pràctiques seguiran el següent 
calendari segons el grup: dies 11/13 de març, 24/25 d’abril, 29/30 de maig, 
la valoració màxima de cadascuna d’aquestes pràctiques serà de 1 punt, podent 
aconseguir un total de 3 punts. Les proves consistiran en 2 parcials en els què 
l’estudiant s’examinarà de la matèria indicada pel professor i es realitzaran, 
segons el grup, els dies 7/11 d’abril i 29/30 de maig, la valoració màxima de 
cadascun d’aquests parcials serà de 3,5 punts. Per tal de superar l’assignatura és 
necessari haver aconseguit un total de 5 punts entre pràctiques i proves parcials. 
L’altra via per tal de superar l’assignatura serà la de fer l’examen final oficialment 
programat per la Facultat i obtenir-ne un mínim de 5 punts. 
 
 
 
 
 
TUTORIES 
   
Prof. Lidia Andrés  
Horari: dimarts de 18:30 a 19:30 hores i dijous de 16:30 a 17:30 hores 
Despatx B3-0110  
Telf.: 93 581 45 82 
E-mail: campus virtual 
 
 
Prof. Miguel Bea 
Horari: dimecres de 16:00 a 17:00 hores i dijous de 10:00 a 12:00 hores 
Despatx B3-082  
Telf.: 93 581 17 40 
E-mail: campus virtual  
 
 
Prof. Maria Cervini  
Horari: dilluns de 11:00 a 13:00 hores 
Despatx B3-076 
Telf.: 93 581 45 75 
E-mail: campus virtual 
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