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Descrición
Nesta materia ofrécese unha descrición e análise económica dos principais programas de gasto público
xeral
existentes nun estado de benestar como o español: sanidade, educación, vivenda e prestacións sociais. Para
facelo, empréganse as ferramentas vistas na materia "Economía Pública" co obxectivo de afondar nos fallos
de mercado que xustiﬁcan a actuación do sector público, os tipos de intervención existentes e os efeitos e
problemáticas asociadas á mesma.
Competencias
Código
CE3 Coñecer o marco institucional da economía
CE5 Comprender as bases de funcionamento da economía, tanto nos ámbitos máis amplos como nos máis próximos
CE9 Identiﬁcar e anticipar problemas económicos relevantes nos ámbitos público e privado
CE11 Capacidade de elaborar medidas de política económica para alcanzar uns obxectivos dados
CT1 Respecto aos valores éticos e cívicos. Compromiso ético co traballo
CT5 Habilidades para argumentar de forma coherente e intelixible, tanto orais como escritas
CT7 Fomentar a actitude crítica e autocrítica
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Identiﬁcar situacións nas que a intervención pública esté xustiﬁcada por razóns de eﬁciencia e/o
equidade.
Identiﬁcar as ventaxas e inconvintes das distintas políticas públicas a partires da análise
económica das distintas ferramentas de intervención dispoñibles.

Contidos
Tema
Os estados de benestar e os servizos públicos

Sanidade

CE3
CE5
CE9
CE11

Competencias
CT1
CT5
CT1
CT5
CT7

O sector servizos e os servizos públicos
Teorías explicativas do gasto público
A importancia do gasto público en España
Análise económica do gasto público
Incidencia distributiva do gasto público
Comparativas internacionais de datos
Avaliación económica dos servizos sanitarios
Razóns e formas de intervención pública
O papel dos seguros médicos
A reforma dos sistemas sanitarios
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Educación

Vivenda

Protección e promoción social

Comparativas internacionais de datos
Teorías sobre o papel da educación
Razóns e formas de intervención pública
O sistema educativo en España
Comparativas internacionais de datos
A vivenda, un ben especial
Razóns e formas de intervención pública
A situación en España
Modelos de protección social
Sistemas públicos de pensións
Prestacións por desemprego
Programas de loita contra a pobreza

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
22.5
40
62.5
Seminario
25
20
45
Resolución de problemas e/ou exercicios
2.5
40
42.5
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Seminario

Descrición
Clases teóricas nas que se presentan os contidos principais
Complemento de clases teóricas, para profundización de contidos.
Manexo de materiais académicos, divulgativos e de medios de comunicación.
Debate e discusión dos temas. Pautas para elaboración de traballos e resumes realcionados coa
materia e a súa presentación.

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminario

Tutorías individualizadas sobre contidos teóricos e prácticos, particularmente na elaboración dos ensaios
prácticos.

Avaliación
Descrición
Seminario

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Cualiﬁcación
30

Elaboración e defensa pública dun ensaio relacionado coa materia. Como
requisito para a súa presentación débese asistir a 2/3 das clases prácticas.
Tamén se valorará a participación na discusión e debates das prácticas.
Unha proba escrita liberatoria a mediados do curso e resto da materia na
data oﬁcial de exame da convocatoria ordinaria. Un exame global na
convocatoria extraordinaria.

70

Competencias
Avaliadas
CE3
CT1
CE9
CT5
CT7
CE3
CE5
CE9
CE11

CT1
CT5
CT7

Outros comentarios sobre a Avaliación
Alternativamente ao sistema de avaliación continua, o estudantado poderá optar (a decidir durante as catro primeiras
semanas) a ser avaliado cun exame global da materia tanto na convocatoria ordinaria e extraordinaria, que suporá o 100%
da cualiﬁcación.
Na convocatoria de ﬁn de carreira, o exame suporá o 100% da cualiﬁcación.
As datas oﬁciais de exames están suxeitas a actualizacións, polo que se recomenda consultar a páxina web da Facultade
para acceder á información correcta en cada momento: http://fccee.uvigo.es/

Bibliografía. Fontes de información
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Emilio Albi, José Manuel González-Páramo e Ignacio Zubiri, Economía Pública I, 2017,
Joseph E. Stglitz e Jay K. Rosengard, La Economía del Sector Público, 2016,
Bibliografía Complementaria
Emilio Albi e Jorge Onrubia, Economía de la gestión pública. Cuestiones fundamentales, 2015,
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Harvey S. Rosen e Ted Gayer, Public Finance, 2014,
Pablo Hernández de Cos, El Sistema de Pensiones en España: Actualización tras la Pandemia, 2021, Banco de
España,
Miguel A. López García, Vivienda y Política Pública: Objetivos e Instrumentos, 2019, FEDEA,
OCDE, Education at a Glance, 2020, OCDE,
OCDE, Health at a Glance, 2020, OCDE,
J. Oliva Moreno, B. González López-Valcárcel, M. Trapero Bertran, A.Hidalgo Vega, J. del Llano Señar, Economía de la
Salud, 2018, Pirámide,
Santiago Lago e Jorge Martínez, El Gasto Público Español en Perspectiva Comparada, 2016, Papeles de Economía
Española, 147,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Benestar, equidade e xénero/V03G100V01901

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Economía pública/V03G100V01502
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
En xeral tentarán manterse todas as metodoloxías docentes que podan ser xestionadas co uso do campus remoto.
* Metodoloxías docentes que se modiﬁcan
De forma excepcional, poderán realizarse modiﬁcacións metodolóxicas cando o campus remoto non permita xestionar as
aproximacións metodolóxicas recollidas nesta guía. Isto será de especial aplicación na parte práctica.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Manteránse as tutorías e serán xestionadas a través do campus remoto
* Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir
Non ser realizarán modiﬁcacións de contados
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
De ser necesario proporcionaranse materiais adicionais no seu momento.
* Outras modiﬁcacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Manteranse as puntuacións obtidas nas probas realizadas.
* Probas pendentes
Si non é posible facer exames presenciais, os exames realizaranse utilizando a plataforma docente e/ou o campus remoto.
A ponderación das diversas probas non cambiará.
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