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OBJECTIU I MÈTODE

L’Objectiu de l’assignatura és una introducció al coneixement sobre les relacions que s’estableixen

entre l’economia i el medi ambient i l’estudi dels principals instruments econòmics per entendre i

incloure la realitat ambiental dins de la planificació econòmica. En les classes teòriques

s’estudiaran els principals conceptes i qüestions de l’economia ambiental. Tot el material que es

reparteixi durant el curs es podrà trobar tant al servei de fotocòpies com a la pagina web del

departament d’economia de la URV. L’entrada a aquesta pàgina és exclusiva només pels alumnes

matriculats.

AVALUACIÓ

Es pretén realitzar una avaluació contínua de l’alumne. Per això l’avaluació es realitzarà d’acord a:

- Exercicis i qüestions que es plantejaran al final de cada tema ( treball de pàgines web, anàlisi

d’informes, problemes, etc). (1.5 punts).  Alguns dels exercicis es realitzaran al llarg del curs a

classe.

- Treball breu d’investigació a proposta de l’alumne i aprovat pel professor, relacionat amb

l’assignatura. Abans del 4 de març s’ha de presentar una memòria del treball a realitzar en la

que s’inclourà l’objectiu, metodologia, bibliografia i l’equip pel que està format (màxim 3

persones). S’haurà de fer una breu presentació del mateix a classe.

-  Examen, que inclourà els diferents temes tractats al llarg del curs i que es realitzarà en la

convocatòria de juny (5 punts)

Alternativament, sempre es pot realitzar l’examen final. Un cop escollit el sistema d’avaluació no

serà possible canviar-lo.

TUTORIES

L’horari de tutories serà de 3 a 6 el dimarts al despatx  nº 3. Durant el curs, es dedicaran algunes

de les hores de classe a fer tutories de seguiment dels treballs. Per tutories fora d’aquest horari o

es pot utilitzar el correu electrònic, a l’adreça jma@fcee.urv.es.



PROGRAMA

1. BASES DE L'ECONOMIA AMBIENTAL

1.1. Economia Ambiental

1.2. Economia dels recursos naturals

1.3. Principals problemes ambientals

1.4. Medi ambient i cost d’oportunitat

1.5. Anàlisi econòmic ambiental i política econòmica ambiental

1.6. Eficàcia, eficiència i equitat

1.7. Els pessimistes i els optimistes.

1.8. El problema de la sostenibilitat

2. EXTERNALITATS I BÉNS PÚBLICS

2.1. La provisió de béns en el mercat

2.2. Externalitats i béns públics

2.3 Model d’interpretació amb externalitats

2.4. Significat de la correcció de les externalitats

3. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL MEDI AMBIENT

3.1. Bases de la valoració d'externalitats i béns públics

3.1.1. La valoració com a base per la presa de decisions

3.1.2. Mesures de benestar social

3.1.3. Valors d'ús i no-ús

3.1.4. Métodes directes i indirectes

3.1.5 Valoracions ex-ante i ex-post

3.2.Mètodes indirectes de valoració

3.2.1. El cost del viatge

3.2.2. El mètode dels preus hedònics

3.2.3. Aplicacions

3.3. Mètodes directes de valoració

3.3.1. Valoració contingent

3.3.2. La simulació del mercat

3.3.3. Biaixos potencials

3.3.4 Altres variants de la valoració contingent



4. POLÍTICA ECONOMICA AMBIENTAL

4.1. Política ambiental

4.1.1. Fallades de mercat en presència d'externalitats ambientals

4.1.2. Mesures de correcció d’externalitats

4.1.3. Criteris per la selecció

4.2. Reglamentació: controls directes i estàndards ambientals

4.3. Incentius o instruments econòmics

4.3.1. Instruments basats en l’actuació via preus

4.3.1.1. Tributs

4.3.1.2. Comparació entre la normativa i els tributs

4.3.1.3. Subsidis ambientals

4.3.1.4. Dipòsits reemborsables

4.3.1:5. Altres incentius al comportament ambiental positiu

Taxes de no conformitat  (gravamen de no compliment)

Garanties de bona finalitat

4.3.2. Instruments basats en la creació de mercats

4.3.2.1. Permisos d’emissió o contaminació negociables

4.4. Drets de propietat



5. MÈTODES DE PRESA DE DECISIONS

5.1. Anàlisi cost-benefici i transferència de beneficis

5.2. Estudis d'impacte ambiental

5.3. Agendes 21

BIBLIOGRAFIA

• Azqueta, D. (2002). Introducción a la economía ambiental. McGraw-Hill, Madrid

• Field, B. C. i Field M.K. (2003) Economía ambiental McGraw-Hill. Tercera edició.

• Kolstad, C. (2001): Economía ambiental. Oxford University Press México. México D.F.

• Romero C. (1994) Economía de los Recursos Naturales. Madrid: Alianza Editorial.

• Turner R.K., Pearce D. i Baterman I. (1993). Environmental economics an elementary

introduction. The Johns Hopkins University Press cop.Baltimore.


