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Informació general de l'assignatura

Denominació POLÍTICA AMBIENTAL

Codi 103025

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
de Forests

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

4

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRACAMP PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1 1 2

Nombre de
grups

1 1 1

Coordinació VILADRICH GRAU, MONTSERRAT

Departament/s ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català: 80% 
Castellà: 20%
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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

BONET LLEDÓS, JOSÉ ANTONIO jantonio.bonet@udl.cat ,5

CASALS MARTI, FREDERIC frederic.casals@udl.cat ,5

PALAU IBARS, ANTONIO JUAN antoni.palau@udl.cat ,5

VILADRICH GRAU,
MONTSERRAT

montse.viladrich@udl.cat 2,5

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius de coneixement: L’estudiant que superi l’assignatura ha de:

1. Demostrar coneixements teòrics i aplicats sobre les externalitats (costos i beneficis) mediambientals generats
per les forests.

2. Demostrar coneixements teòrics i empírics sobre els models que s’apliquen per la valoració de les externalitats i
serveis mediambientals generats per les forests.

3. Demostrar coneixements teòrics i aplicats sobre les eines de regulació medi ambiental. Saber avaluar les
avantatges i els inconvenients dels diferents instruments de regulació ambiental.

4. Demostrar coneixements teòrics i aplicats sobre els aprofitaments econòmics que s’estableixen  als espais
naturals. 

5. Demostrar coneixements sobre les característiques ambientals de les activitats econòmiques que s’hi realitzen i
les que si poden realitzar, així com els instruments derivats de la política forestal que s’hi poden aplicar.

 

Objectius de capacitat: L’estudiant que superi l’assignatura ha de ser capaç de:

1. Identificar les externalitats mediambientals generades per les forests.

2. Avaluar la sostenibilitat  de les diferents activitats econòmiques que es realitzen als espais forestals.

3. Aplicar mètodes de valoració de les externalitats i serveis ambientals generats per les masses forestals. 
Interpretar els resultats obtinguts d’aquestes avaluacions.

4. Avaluar les conseqüències econòmiques de les mesures de conservació forestal i biològica de la biodiversitat:
Desenvolupar estratègies per  mantenir de forma econòmicament sostenible de les formacions forestals.

5. Avaluar les conseqüències econòmiques dels plans i de les estratègies de conservació de la biodiversitat i dels
espais naturals.
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6. Conèixer les principals tendències globals del sector forestal sota una òptica política i econòmica, així com els
instruments que se n’apliquen. 

Competències

Competències Bàsiques

CG0: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CG1: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mes amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb
la seva àrea d'estudi.

CG2: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats
socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG3: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons ultimes que
les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG4: Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una
manera autònoma.

CG6: Capacitat per dissenyar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar projectes i plans d’actuació en el medi
natural.

Competències transversals

Domini de les Tecnologies de la informació i la comunicació.
Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris, per exposar davant un públic (especialitzat o no
especialitzat) projectes professionals, conclusions d'estudis d'investigació, etc., així com per publicar
treballs científics.

 

Competències específiques

CE11: Coneixement de les eines per l’anàlisi econòmica i  financera i  capacitat per a la gestió dels recursos
econòmics.

CE14: Coneixement dels problemes bàsics que afecten al disseny  de les mesures de política forestal a escala
autonòmica, estatal e internacional.

CE15: Conèixer les estratègies mundials de protecció del medi natural. Sociologia forestal y del medi natural.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Part 1: Política ambiental: Dels models teòrics als instruments aplicats.

Professora: Montserrat Viladrich.

Tema 1. Les relacions entre sistema econòmic i medi ambient.

1. La natura i el medi ambient en la economia.

2. La demanda, l’oferta, el mercat i la eficiència econòmica.

3. Concepte d’externalitat o cost extern.  Les externalitats ambientals. Les externalitats negatives i positives. Les
externalitats i l’eficiència econòmica.
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4. El concepte dels bens públics a l’economia.

5. El concepte de be comunal.

6. Els recursos naturals

Bibliografia bàsica:

Field i Field (2003) Capítol 2 i 4; Riera et al. (2005) Capítol 1, 2, 3; Pearce i Turner (1994) Capítol 2, 4, 5, i 6;
Perman et al.(2003) Capítols 1, 2 i 5.

 

Tema 2. Les solucions de política econòmica per a les externalitats ambientals en l’àmbit forestal.

1. ¿Quan es necessària la regulació ambiental? ¿Per què intervenen els poder públics?

2. La regulació directa o la regulació per incentius econòmics: Avantatges i desavantatges.

3. Els incentius econòmics:

3.1. La regulació a través de impostos.

3.2. La regulació a través dels subsidis. El cas dels subsidis ambientals.

3.3. Els sistemes de llicencies negociables.  Els mercats de llicencies.

4. Eines de regulació directa: Quotes, estàndards, i prohibicions.

5. Aplicacions:

5.1.  Sistemes de subsidis i primes a la generació d’electricitat per biomassa.

5.2. Mercats de llicencies negociables i el Protocol de Kyoto.

5.3  Mercats de llicencies i la pluja àcida als Estats Units.

5.4  Els pagaments per serveis mediambientals.

Bibliografia bàsica:

Field i Field (2003) Capítols 10, 11, 12 i 13; Riera et al. (2005); Perman et al. (2003) Capítols 7 i 8; Pearce i Turner
(1994) Capítols 6, 7 i 8.

 

Tema 3.  La valoració dels bens i de les externalitats ambientals.

1. De la demanda individual a la valoració del bens mediambientals. Com podem valorar bens que no tenen preu? 
El concepte d’excedent del consumidor.

2. L’anàlisi cost-benefici.

3. Mètodes de valoració del medi ambient

            3.1. Valor econòmic i medi ambient.

            3.2. Tipologies de valors: El valor de mercat.  El valor d’ús. El valor opció. El valor de      no-ús.  El valor
            intrínsec.

            3.3. Els mètodes de valoració ambiental.

            3.4. Mètodes de valoració ambiental indirecta.
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            3.4.1  El mètode hedònic.  Casos i aplicacions

            3.4.2. El mètode dels costos de viatge. Casos i aplicacions

            3.5. Els mètodes directes de valoració ambiental: El mètode de la valoració            contingent.

            3.6 Exemples 

Bibliografia bàsica:

Azqueta, D. (1994) Capítols, 1,2,5,6 i 7; Field y Field (2003) Capítol 7; Riera el al. (2005) Capítols 5 i 6; Perman et
al. (2003) Capítol 1;  Pearce i Turner (1994) Capítols 9 y 10; Viladrich Grau, M. (2004).

 

Part 2: Política ambiental aplicada

           

Tema 4. Política ambiental aplicada a la biodiversitat

Professor: Frederic Casals

1. Informes sobre l'estat de la biodiversitat a nivell mundial, regional i nacional.

2. Normatives i legislació relacionades.

3. Iniciatives ciutadanes de protecció de la natura.

 

Tema 5.  Política ambiental aplicada al sector forestal a escala global

Professor: José Antonio Bonet

1.Perspectives i tendencies ambientals del sector forestal a escala global

2.El mercat forestal a escala mundial

3. Iniciatives globals del sector forestal: FLEGT, REDD+

 

Tema 6: Política ambiental y planificació hidrològica 

Professor: Antoni Palau

1. Planificació hidrològica a Espanya. Situació actual i normativa. Aspectes clau. Relacions i conflictes sectorials:
conservació vs aprofitament dels recursos hídrics. Concertació i seguiment adaptatiu.

2. Planificació hidrològica a Europa. Anàlisi comparat.

 

Sistema d'avaluació

El sistema de qualificació de l’assignatura es basarà:

 

1) Una prova escrita que representarà el 40% de la nota.

2) Els estudiants hauran de realitzat un treball aplicat relacionat amb el contingut de la assignatura.  Aquest treball

2020-21



haurà de ser presentat i exposat davant de l’alumnat i els professorat de l’assignatura, aquest prova representarà el
45% de la nota.

3) Assistència a classe i a les activitats programades.  Realització de les pràctiques assignades.  Tot 15%.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Part 1.

Bibliografia bàsica:

- Azqueta, D. (1994).  Valoración Económica  de la Calidad Ambiental.  McGraw-Hill, Madrid.

- Field, Barry C. & Martha K. Field (2006). Environmental economics : an introduction, Boston, McGraw-Hill Irwin,
4th ed.

- Pearce David W., & R.Kerry Turner (1994). Economía de los recursos naturales y del medio ambiente Colegio de
Economistas de Madrid,

- Riera, P.;Garcia, D.; Kriström, B.: Brännlund, R.  (2005).   Manual de Economía Ambiental y de los Recursos
Naturales.  Thomson, Madrid.

- Perman, Roger, Ma Yue, McGilvray James, Common Michael (2003). Natural Resources and Environmental
Economics. Addison Wesley.

Bibliografia complementaria:

- Aguilera Klink, F. (1992): “La preocupación por el medio ambiente en el pensamiento económico actual”,
Información Comercial Española, 711.

- Arrow, K.; Solow, R.; Portney, P.; Leamer, E.; Radner, R.; Schuman, H. (1993)  Report of the NOAA Panel on
Contingent Valuation.

- Barreiro, J., M. Sánchez y M. Viladrich Grau, (2005). “How much are people willing to pay for silence?” Applied
Economics.

- Coase, R.H. (1960): The problem of social cost, Journal of Law and Economics, pp.1-44. Existeix traducció al
castellà, El problema del coste social, en Aguilera-Klink y Alcántara (coord.) (1994), De la economía ambiental a la
economía ecológica, Icaria, Barcelona.

- Densetz, Harold (1996): “The core disagreement between Pigou, the profession, and Coase in the analysis of the
externality question”, European Journal of Political Economy, 12: 565-579.

- De Rus, Gines (2001).  Análisis Coste-Beneficio.  Ariel Economia. (Capítols 2 i 5).

- Lomborg, B. (2001): The skeptical environmentalist, Cambridge University Press.

- Meadows, D.; Meadows D.L.; Randers J. (1992): Más allá de los límites del crecimiento,  Ed. El País-Aguilar,
Madrid.

- Naredo, J.M. (1992): “Los cambios en la idea de naturaleza y su incidencia en el pensamiento económico
actual”,  Información Comercial Española, 711.

- Pendelton, L. And Mendelson, R. (2000).”Estimating recreation preferences using hedonic travel cost and random
utility models”,  Environmental and Resource Economics, 17, 89-108.

- Simon, J.L. (1986): El último recurso, Dossat D.L., Madrid.

- Simon, J.L. (1996): The ultimate resource II, Princeton, NJ: Princeton University Press.
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(www.juliansimon.com/writings/Ultimate\_Resource/).

-Viladrich Grau, M. (2004): “Las principales aportaciones a la teoría de la regulación medioambiental: los últimos 40
años”, Economía agraria y recursos naturales, 4(8):41-62.

 

Part 2:

Tema 4

- Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Conservación de la Naturaleza (1999). Estrategia Española
para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

- COM(2011) 244 final. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital
natural.

- Millennium Ecosystem Assessment (2005). http://www.maweb.org/.

- Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y
de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. BOE,  236, 30 de septiembre de 2011, pág. 103071.

- TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity for national and international Policy Makers (2009).
http:// www.teebweb.org .

 

Tema 5:

-FAO (2011). “Situación de los bosques del mundo”. Ed. FAO. Roma. ISBN: 978-92-5-306750-3. 176 pp.

-UNECE-FAO (2011). “Forest Products Annual Market review 2010-2011”. Ed. United Nations. Geneva. ISBN: 978-
92-1-117050-4. 174 pp.

-Brown, D.; Schreckenberg, K.; Bird, N.; Cerutti, P.; Del Gato, F.; Diaw, C.; Fomété, T.; Luttrell, C.; Navarro, G;
Oberndorg, R.M; Thiel, H.; Wells, A. (2010). “Madera legal. Verificación y gobernanza en el sector forestal”. Ed.
CATIE. Costa Rica. ISBN: 978-9977-57-516-2. 358 pp.

-Lawson, S.; MacFaul, L. (2010). “Illegal Logging and Related Trade Indicators of the Global Reponse”. Ed: Royal
Institute of International Affairs. London. ISBN: 978-1-86203-235-4. 154 pp.
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