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Prerequisits

Per al correcte seguiment de l'assignatura són necessaris coneixements bàsics de microeconomia i de
econometria

Objectius

L'objectiu de l'assignatura d'Economia Regional és ensenyar als estudiants els aspectes més rellevants de
l'anàlisi regional des del punt de vista econòmic. Al llarg del curs els estudiants coneixeran les principals
teories que permeten analitzar els problemes regionals més rellevants juntament amb els instruments empírics
adequats.
Aquests coneixements seran utilitzats per poder dur a terme una anàlisi crítica dels problemes regionals més
rellevants i de les polítiques públiques utilitzades.

Competències

Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Demostrar que comprèn en profunditat els conceptes relatius a l'economia regional i urbana.
Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i
gestionar els conflictes.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els mercats de treball regionals.
Aplicar les teories més rellevants sobre la localització de l'activitat econòmica i humana al territori.
Avaluar el creixement urbà i la formació de sistemes de ciutats.
Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
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Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Dominar i aplicar els principals instruments del planejament urbanístic i territorial.
Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
Interpretar la sostenibilitat en clau urbana i territorial.
Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i
gestionar els conflictes.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.

Continguts

1. El concepte de regió: espai i economia

2. Localització industrial: la decisió de localització de l'empresa

3. Concentració d'activitat al territori: nova geografia econòmica

4. Mercat de treball espacial

5. Creixement i desenvolupament local

6. Polítiques territorials

Metodologia

Les sessions teòriques consisteixen en el desenvolupament per part del professor dels diferents continguts de
l'assignatura. Els alumnes disposen de manuals de referència, material addicional per a cada tema així com
bibliografia complementària per a cada tema.

Les classes pràctiques consisteixen en el desenvolupament de mètodes empírics necessaris per entendre
l'evidència empírica i perquè els estudiants siguin capaços d'interpretar resultats. Els estudiants disposarán de
dades subministrades pel professor per utilitzar els diferents mètodes explicats en classe.
Algunes classes pràctiques seran dedicades a la discussió de problemes de polítiques prèvia la lectura d'un
text rellevant. Aquestes discussions han de permetre als estudiants utilitzar els coneixements adquirits a les
classes teòriques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 15 0,6 5, 6, 8

Classes teòriques 30 1,2 1, 2, 3, 7, 9

Tipus: Supervisades

Tutories 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12
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Tipus: Autònomes

Estudi personal 93 3,72 1, 2, 3, 7, 9

Avaluació

L'avaluació es realitzarà de manera contínua al llarg del curs, segons les següents ponderacions de les
activitats:

1. Examen final 70%

2. Elaboració d'un treball de curs 20%

3. Pràctiques realitzades a partir del material desenvolupat a les classes pràctiques 10%

Els estudiants que no hagin lliurat qualsevol de les proves pràctiques i/o no s'hagin presentat a l'examen final
es consideraran com no evaluables

Per a aquells estudiants que hagin obtingut una nota igual o superior a 4 i inferior a 5, hi haurà una
reavaluació. Aquesta reavaluació estarà programada al calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es
present i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova escrita 70% 4 0,16 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9

Proves pràctiques 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Lectures bàsiques:

Philip McCann (2013) . Oxford University PressModern Urban and Regional Economics

Mario Polèse y Fernando Rubiera (2009) . CivitasEconomía Urbana y Regional

Roberta Capello (2007) . RoutledgeRegional Economics

Al campus virtual, els estudiants tindran disponibles els materials de classe així com lectures complementàries
específiques de cada tema.
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