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RESUM
Dins del Pla d'Estudis del Grau d'Economia podem situar esta assignatura dins del conjunt de matèries
que imparteix la Unitat Docent d'Economia Pública del Departament d'Economia Aplicada. En tercer
curs s’imparteix ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC I i ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC II,
assignatures obligatòries. En quart curs el programa d'estes assignatures té la seua continuïtat en un
conjunt d'assignatures optatives com són:
•
•
•
•

SISTEMA TRIBUTARI ESPANYOL
AVALUACIÓ ECONÒMICA PÚBLICA
REGULACIÓ PÚBLICA
FEDERALISME FISCAL: HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL
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Encara que es tracta d'assignatures independents, resulta més fàcil explicar els objectius de què
s'arreplega en este programa si es fa des de la perspectiva del conjunt de matèries que la Unitat
d'Economia Pública ofereix al llarg d'ell. L'objectiu d'este curs consisteix a abordar d'una manera
detallada la problemàtica de la regulació pública, tan present en la nostra vida com oblidada. Per a això,
la matèria s'inicia amb un tema introductori que assenta les bases de la regulació pública. Les primera i
segona parts se centren en la regulació pública social, tractant cada una d'elles les principals categories
en què es recolza. La primera part (temes 2 i 3) se centra en els efectes externs, mentres que la segona
(temes 4 i 5) tracta de les necessitats tutelars. En la tercera part (temes 6 i7) es realitza una anàlisi de
l'altre gran vessant de la regulació pública: la regulació pública econòmica. En ella s'aborda la
problemàtica del monopoli natural i la seua regulació, així com algunes sectors concrets. La part teòrica
del curs busca el coneixement dels principals problemes relacionats amb la regulació pública, així com
els seus autors i teories. En la part pràctica es persegueix, no obstant això, el desenrotllament de la
capacitat per a buscar, seleccionar y valorar la informació.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Per a un correcte desenrotllament de l'aprenentatge d'esta matèria, és necessari que l'estudiant conega
els continguts analitzats en les matèries Economia del Sector Públic I i Economia del Sector Públic II.

COMPETÈNCIES
1316 - Grau en Economia
- Capacitat de pensament crític.
- Capacitat per a la cerca i l'anàlisi d'informació.
- Capacitat de treball en equip (incloent treball interdisciplinari).
- Capacitat per manejar les tecnologies de la informació.
- Aplicar els principis de l'anàlisi econòmica (decisió racional) al diagnòstic i a la resolució de
problemes.
- Comprendre les claus del funcionament de l'economia de mercat, la distinció entre raonaments
normatius i positius i la diferència entre els conceptes d'equitat i eficiència.
- Comprendre els efectes sobre l'eficiència i l'equitat de les diferents estructures de mercat i la
influència de les polítiques de regulació.
- Conèixer i comprendre les principals fallades de mercat: béns públics i externalitats, així com les
seues solucions, tant privades com públiques, i la seua influència sobre el medi i els recursos
naturals.
- Conèixer les mesures econòmiques per a la disminució de la desigualtat en la distribució de la renda
i per a la reducció de la pobresa.
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RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Després d'haver cursat esta assignatura s'espera de l'estudiant:
• Capacitat de comprensió de la complexitat de la regulació actual, així com el seu funcionament,
justificació i desenrotllament.
• Capacitat de dissenyar d'una resposta pública enfront d'un problema que puga exigir regulació.
S'espera una anàlisi teòrica del rerefons que pot justificar la regulació, així com el disseny de la
tècnica més adequada en cada cas.
• Anàlisi dels avantatges i inconvenients de l'establiment o modificació d'una determinada mesura
reguladora, possibles alternatives, així com les seues conseqüències.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. La regulació pública i el benestar social
1.1 Concepte de regulació pública
1.2 Modalitats de regulació pública
1.3 Mesura i avaluació de la regulació pública
1.4 Fonamentació econòmica de la regulació pública

2. Interiorització dels efectes externs. Interiorització privada i interiorització pública
2.1. Introducció: els efectes externs de mercat
2.2. Concepte del procés d'interiorització d'efectes externs
2.3. Alternatives d'interiorització i de regulació
2.4. Anàlisi del procés d'interiorització privada
2.5. Tècniques o instruments d'interiorització pública
2.6. Criteris d'avaluació de les tècniques d'interiorització

3. Efectes externes i regulació pública del medi ambient natural
3.1. Introducció
3.2. Subministrament de recursos
3.3. La funció ambiental d'assimilació i depòsit de residus: la contaminació
3.4. Subministrament de servicis ambientals. Costos i beneficis externs mediambientals

4. La satisfacció pública de les necessitats tutelars
4.1. Caracterització econòmica de les necessitats tutelars
4.2. Explicació de la divergència entre utilització de fet i utilització desitjable
4.3. Casos concrets
4.4. Tècniques adequades d'intervenció pública

5. Anàlisi econòmica de les activitats relacionades amb les drogues
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5.1. Esquema per a una anàlisi econòmica de les activitats relacionades amb les drogues
5.2. Regulació pública de les drogues terapèutiques
5.3. Regulació pública de les drogues legals no terapèutiques: el tabac i l'alcohol
5.4. Regulació pública de les drogues il·legals
5.5. Regulació alimentària: l'obesitat

6. Monopoli natural
6.1. Concepte de monopoli natural
6.2. Alguns conceptes bàsics
6.3. Fixació de preus: distintes alternatives

7. La regulació del mercat elèctric
7.1. Característiques del producte
7.2. La regulació recent del mercat elèctric
7.3. L'oferta d'electricitat a Espanya

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Pràctiques en aula
Elaboració de treballs en grup
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació de classes de teoria
TOTAL

Hores
30,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00
30,00
150,00

% Presencial
100
100
0
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
Les diferents parts del curs s'aborden des d'una doble perspectiva. Primer, des d'un punt de vista teòric,
on s'oferixen les ferramentes necessàries per al tractament dels distints problemes. Segon, des d'una
perspectiva pràctica, aplicant les dites ferramentes a problemes concrets. Cada una de les parts en què
es dividix el programa oferix esta doble vessant. Per això, les classes hauran de ser complementades
amb treball per part de l'alumne.
El mòdul teòric consta d'unes classes magistrals que s'avaluaran en el seu moment a través d'un
examen. El mòdul pràctic és de caràcter individual i obligatori, i es basarà en un conjunt de preguntes,
lectures, i un altre material que propose el professor. Cada pràctica haurà d'entregar-se en la data
prevista. A més, durant les classes pràctiques es discutiran i es posaran en comú les preguntes
plantejades.
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Els alumnes podran acudir a les hores de tutories del professor per a resoldre qualsevol qüestió
relacionada amb el contingut de les classes. Estes hores es manifestaran a l'estudiant al principi de
curs i s'exposaran en el tauler d'anuncis del Departament d'Economia Aplicada. Les consultes també
poden ser realitzades a través del correu electrònic: Amadeo.Fuenmayor@uv.es

AVALUACIÓ
L'avaluació de l'aprofitament de l'estudiant es realitzarà a través del treball realitzat en les sessions
pràctiques, així com dels exàmens que tindran lloc al terme del semestre.
Les avaluacions de les pràctiques representaran el 40% de la nota final. En estes avaluacions el
professor tindrà en compte la presència de l'alumne en les sessions teòriques i pràctiques, així com les
respostes escrites i les participacions orals en les sessions pràctiques. Al final del període de classes i
abans de l'examen, el professor publicarà una llista amb les qualificacions obtingudes per cada
estudiant al llarg de les classes.
L'examen representarà el 60% restant de la nota final, i inclourà preguntes sobre els continguts de les
unitats tractades en les classes teòriques i pràctiques. No obstant això, per a tindre en compte esta
nota, es requerirà una puntuació mínima en l'examen (4). Si un estudiant no aconseguix la dita nota, la
nota d'examen i l'avaluació de les pràctiques també se sumarà, encara que amb un màxim de 4,5.
Si un estudiant no assistix a les sessions teòriques i pràctiques, només tindrà la nota de l'examen, no
existint treball alternatiu que compense la falta de qualificació de les pràctiques. Per la seva pròpia
naturalesa, les sessions pràctiques es consideren no recuperables. La nota obtinguda al final del curs
s'aplicarà tant en la primera com en la segona convocatòria.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- BAUMOL, William J.; John C. PANZAR y Robert D. WILLIG (1988): Contestable Markets and the
Theory of Industry Structure (revised edition)
LASHERAS, M.A: La regulación económica de los servicios públicos. Barcelona: Ariel, 1999.
PEARCE, D.P. y TURNER, R.K.: Economía de los recursos naturales del medio ambiente. Madrid:
Celeste Ediciones, 1995.
VISCUSI, W. Kip; John M. VERNON y Joseph W. HARRINGTON, Jr. (2005: Economics of
Regulation and Antitrust (4ª ed.), Cambridge: MIT.
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ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
En tractar-se d'una assignatura optativa d'últim curs, se sol habilitar un sol grup teòric, que coincideix
amb el pràctic. D'aquesta manera les sessions combinen tots dos aspectes.Per això, el model docent
adoptat es regeix per la presencialitat total i obligatòria. L'escenari de no presencialitat només es preveu
com a excepció davant possibles casos de confinament de la població o uns altres que impossibiliten
l'assistència a classe, sempre que siguen decretats per les autoritats competents. En cas que es
donaren aquests supòsits de no presencialitat s'utilitzaran les diferents opcions de les quals disposa la
Universitat de València per a impartir la docència on-line, podent modificar-se també el sistema
d'avaluació i la ponderació aplicable als diferents apartats avaluables

36150 Regulació pública

6

