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Informació general de l'assignatura

Denominació ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC

Codi 101340

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2.7 3.3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació ENCISO RODRIGUEZ, JOAN PERE

Departament/s ECONOMIA APLICADA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ENCISO RODRIGUEZ, JOAN
PERE

pere.enciso@udl.cat 6
Dilluns de 9 a 14 hores
Dimarts de 13 a 14 hores.
Despatx 0.12 FDET

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'assignatura té com a objectiu general, realitzar una anàlisi del paper i del comportament del sector públic dins
l'economia així com conèixer les característiques i els efectes econòmics dels programes de despeses i ingressos
inclosos en el pressupost públic.  Els objectius específics són:

- saber interpretar la informació continguda en el pressupost públic

- identificar situacions de fallada del mercat i avaluar els diferents instruments públics per solucionar-les

- saber jutjar el grau d'eficiència i equitat d'un programa de despesa pública

- saber jutjar el grau d'equitat i eficiència dels impostos. Saber mesurar la progressivitat impositiva i identificar
situacions d'incidència impositiva

- valorar el model de finançament dels governs autonòmics sobre la base dels principis d'autonomia financera i
solidaritat

- conèixer l'estructura dels recursos de les entitats locals

Competències

CT1- Correcta expressió oral i escrita.

CT3- Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

CG1- Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

CG3- Capacitat de crítica i autocrítica.

CG5- Ser capaç de treballar i d'aprendre de forma autònoma i, simultàniament, interactuar adequadament amb els
altres, cooperant i col·laborant.

CG6- Actuar en base al rigor, al compromís personal i amb orientació a la qualitat.

CE5- Identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics en els àmbits
local, nacional i internacional i la seva repercussió sobre les organitzacions.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. El Poder.

Tema 2. El paper de l’Estat.

Tema 3. La política fiscal. Pressupostos generals de l’Estat.

Tema 4. L’Estat de benestar.
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Eixos metodològics de l'assignatura

Classe expositiva

Resolució de pràctiques

Treball en equip

Tutories

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Descripció Activitat THP

Classes expositives
Resolucions pràctiques i activitats a classe
Prova parcial
Prova final
 

33 h.
24 h.
1 h. 30 min.
1 h. 30 min.
 
 

THP = Total Hores Presencials

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

La qualificació final de l'assignatura s'obté de la mitja ponderada de les qualificacions obtingudes en cadascuna de
les activitats d'avaluació, segons el pes assignat a cadascuna d'elles. La prova de la setmana 9 i la prova final són
de realització individual i tenen caràcter obligatori. Les activitats proposades al llarg del curs tenen també un
caràcter obligatori i s'han de realitzar seguint les instruccions que estaran disponibles al campus virtual. Es tracta
d'activitats que l'alumnat haurà de lliurar al llarg del curs. Algunes d'aquestes activitats es realitzaran a l'aula i
seran avisades amb suficient antel·lació. El criteri relatiu a la qualificació NO PRESENTAT és el següent: l'alumnat
que només obtingui qualificació en dues o menys activitats d'avaluació obtindrà com a nota final de l'assignatura la
qualificació de NO PRESENTAT.

En total són 100 punts:

1.- Entre les setmanes  1 i 15: Activitats diverses (60 punts)

2.- Setmana 4. Tema 1 (10 punts).

3.- Setmana 8. Tema 2 (10 punts).

4.- Setmana 12. Tema 3 (10 punts).
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5.- Setmana 16/17. Tema 4 (10 punts).

Avaluació alternativa

Segons la Normativa d'avaluació i qualificació de la docència en els graus i màsters a la UdL (article 1.5), en cas
que un/a estudiant acrediti documentalment la seva impossibilitat d'assistir a les activitats programades dins
l'avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de l'assignatura, conciliació de la vida
laboral i familiar i estades de mobilitat) podrà optar per una prova única de validació de competències i
coneixements que es realitzarà el dia i en l'horari establert al calendari d'avaluació del Grau per a la prova final de
l'avaluació ordinària. La sol·licitud d'aquesta modalitat avaluativa s'haurà de realitzar abans del dia 26 de febrer de
2021 amb acreditació documental i, un cop feta, no es podrà modificar. A la pàgina web de la Facultat hi ha el
document que cal omplir i lliurar a la professora. La data d'aquesta prova única serà el mateix dia de l'examen final
de l'assignatura (setmana 16).

La informació relativa a aquest examen únic és la següent:

Continguts a examinar: Temari i activitats realitzades.

Tipus de prova: examen teòric i pràctic

Informació addicional

D'acord amb l'article 3.1 de la normativa d'avaluació de la Universitat de Lleida, "l'estudiant no pot utilitzar, en cap
cas, durant la realització de les proves d'avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L'estudiant
que utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà
d'abandonar l'examen o prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en
qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL".

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

Bibliografia bàsica:

Ayala Cañón, Luís (2021). Economía del Estado de bienestar. Editorial Civitas / Thomson Reuters.

Stiglitz, Joseph E. (2016). La economía del Sector Público.

Bibliografia complementària:

En els diferents temes s’anirà indicant bibliografia complementaria.
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