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Objectius del curs: 
 
En l'assignatura Anàlisi de Polítiques Públiques I es van intentar assolir dos objectius 
bàsics: per una banda, presentar l'instrumental conceptual i analític de l'enfocament 
de l'APP i, per altra banda, aplicar-lo a estudis de casos micro on veure el seu 
funcionament i el seu potencial. Un cop introduïts els elements de caràcter més 
metodològic dels casos micro, aquesta assignatura pretén centrar-se en el diferents 
àmbits en els que, a la pràctica, es desenvolupen les polítiques públiques. Es posarà 
èmfasi tant en les característiques de les polítiques sectorials com en la metodologia 
d’anàlisi necessària. És a dir, l'objectiu no és l'APP en si sinó les diferents polítiques 
que es dissenyen i s’executen des de determinats nivells de govern. Per altra banda, 
l'eix central per a estudiar aquestes polítiques seran el cas espanyol i català, tot i que 
contextualitzat en l'entorn europeu i en les institucions del territori, a partir d’una lògica 
de govern multinivell.    
 
 
Funcionament del curs: 
 
A banda dels objectius substantius exposats anteriorment, l’assignatura també vol 
estimular el treball i el debat sobre els diferents temes que es tractaran. És per 
aquesta raó que es combinaran:  
 
- sessions magistrals, 
- presentacions per part dels i les estudiants i  
- espais de debat o seminaris. 
 
En algunes sessions es podrien convidar persones expertes en algun tema de 
l’assignatura. A principis de curs s’assignaran els temes de treball a cada estudiant.  
 
 
Avaluació: 
 
L’avaluació es basarà en un examen final, el debat de lectures, el seguiment d’una 
política pública (amb presentacions a classe i lliurament d’una síntesi final) i la 
participació activa a classe.  
 
 
 



TEMARI 
 
El temari que segueix és indicatiu, ja que reflecteix l’estructura del curs però llista un 
seguit de polítiques excessivament estens per ser analitzades en un semestre. El curs 
es centrarà especialment en el segon bloc sobre polítiques de l’Estat del Benestar 
encara que les polítiques que s’acabin repassant també dependran de la dinàmica del 
curs i de les preferències de l’alumnat. 
 
I.  Bloc Introductori i marcs analítics 
 
Es tracta d’introduir, en primer lloc, les fases de l’evolució política a l’estat espanyol i 
les seves pautes d’interacció amb l’evolució de les grans polítiques públiques. En 
segon lloc, repassar l’instrumental d’anàlisi de les tres dimensions que després 
s’aplicarà a les polítiques sectorials dels blocs II i III. Finalment, la sessió sobre 
l’avaluació, en tant que perspectiva específica de tractament de les polítiques 
públiques.   
 
1. Política i polítiques públiques a Espanya: interaccions i fases 
 
2. L’instrumental d’anàlisi de les polítiques públiques 
 
    -La dimensió discursiva-simbòlica: idees, valors i narratives 
    -La dimensió substantiva: models d’intervenció pública 
    -La dimensió operativa-relacional: govern multinivell i xarxes horitzontals         

d’actors 
 
3. L’avaluació de les polítiques públiques: l’eterna assignatura pendent? 
 
II.  Les polítiques públiques de l’estat de benestar  
 
Es tracta d’aplicar el framework d’anàlisi de les tres dimensions sobre les principals 
polítiques de l’estat de benestar. Destacant, sobretot, les connexions entre models 
d’intervenció i discursos ideològics predominants, així com les dinàmiques de govern 
multinivell en totes elles, amb un especial èmfasi en l’escala autonòmica.  
 

• polítiques d’educació 
• polítiques de salut 
• polítiques actives d’ocupació 
• polítiques de serveis socials 
• polítiques de garantia de rendes 
• polítiques d’habitatge 

 
 
III. Àmbits emergents de política pública 
 
Més enllà del conflicte distributiu en sentit clàssic –que dóna lloc a les polítiques de 
l’estat de benestar-, al llarg dels últims anys es produeixen nous processos de 
politització de relacions socials. En concret, és destacable la incorporació a l’agenda 



pública dels nous riscos d’exclusió i de les clivelles de gènere, origen, edat i 
discapacitat, donant lloc a noves polítiques d’inclusió, temps, diversitat, cicle de vida i 
autonomia. 
 

• vulnerabilitat i riscos d’exclusió: les polítiques d’inclusió social 
• vida quotidiana i gènere: les polítiques de temps 
• immigració i polítiques de la diversitat 
• edats i formes de convivència: les polítiques d’infància i famílies  
• discapacitats: les polítiques d’accessibilitat i autonomia personal 

 
IV. Economia i Ecologia 
 
-  El govern de l’economia 
   Fiscalitat, regulacions monetàries, indústria, innovació, ciència i tecnologia 
 
-  Les polítiques de la sostenibilitat 
   Aigua, energia, qualitat ambiental, espais naturals, mobilitat i gestió de residus 
 
 
Bibliografia 
 
Al llarg de les sessions s’aniran recomanant diferents lectures, però hi ha llibres 
fonamentals i de fàcil accés: 
 

Adelantado, J (ed) (2000) Cambios en el estado de bienestar. Icària, Barcelona 
 

Brugué, Q.; Gomà, R. (1998) Gobiernos locales y políticas públicas. Barcelona: 
Ariel. 
 
Gallego, R., Gomà, R.; Subirats, J. (2003) Estado de Bienestar y Comunidades 
Autónomas. Madrid: Tecnos-UPF. 

 
Gomà, R.; Subirats, J. (1998) Políticas Públicas en España. Contenidos, Redes 
de Actores y Niveles de Gobierno. Barcelona: Ariel. 
 
Grau, M.; Mateos, A. (2002) Análisis de políticas públicas en España: Enfoques 
y casos. Valencia: Tirant lo Blanch. 

 
Gomà, R. y Subirats, J. (2001) Govern i Polítiques Públiques a Catalunya 
(1980-2000). Barcelona: UAB-UB, 2 volums. 

 
Morata, F. (2000) Políticas Públicas en la Unión Europea. Barcelona: Ariel. 
 
Subirats, J.; Gallego, R. (2002) Veinte años de autonomías en España: Leyes, 
políticas públicas, instituciones y opinión pública. Madrid: CIS. 
 
Subirats, J.,  Knoepfel, P. et alt (2008) Análisis y gestión de políticas públicas, 
Barcelona: Ariel. 


