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Competències de l’assignatura:
Proporcionar una base analítica per a entendre el funcionament de les economies actuals i per a
entendre els principis del dret actuals.
Analitzar la interacció entre l’Estat i els mercats i les repercussions a curt i a llarg termini en la
ocupació, la estabilitat de preus, el creixement econòmic, la redistribució de la renda o qualitat
de vida, per exemple. Adquirir i aplicar la terminologia específica per a analitzar les diferents
Polítiques Econòmiques.
Avaluar i interpretar les noves tendències en Economia: Economia Social i Solidària, Economia
de Plataforma, Cooperativisme de Plataforma, etc.
Fonaments bàsics del dret i la seva evolució històrica. Analitzar els conceptes jurídics bàsics
que afecten la nostra vida quotidiana i conèixer els recursos a l’abast dels ciutadans per defensar
els seus drets.
Conèixer i interpretar les diferents tipologies de contractes, així com els productes de
finançament, amb especial incidència als préstecs amb garantia hipotecària.
Estudi pràctic del sistema impositiu, amb especial incidència a l’IRPF i donacions i succesions.
Desenvolupament de competències: capacitat d’anàlisi, anàlisi gràfica, interpretació d’indicadors
econòmics i de l’efecte de decisions polítiques sobre l’entorn econòmic.

DARRERA MODIFICACIÓ: 03/10/2018
Programa de l’assignatura:

Temari d’Economia a l’Abast de Tothom
1. Introducció a l’Economia.
2. Mercats: Oferta i demanda. Estructures de mercat.
3. Mercats de treball. Caracterització i canvis en els darrers anys.
4. Les variables macroeconòmiques i les polítiques macroeconòmiques
6. L’Economia Social i Solidària. La Compra Pública Responsable
7. Finançament de l’Economia Social i Solidària
8. Procomú. Economia de Plataforma i Cooperativisme de Plataforma.
Temari de Dret a l’Abast de Tothom
1. Introducció al Dret.
2. Contractes: compra-venda pis, arres, lloguer,etc.
3. Préstecs i formes de finançament: hipoteques, clàusules sòl, dació en
pagament, dret a l’habitatge, etc.
4. Impostos: IRPF, IVA, Impostos de Succesions,etc

Bibliografia i webgrafia:
*KRUGMAN, Wells, Graddy. (2013). Fonaments d’Economia .2ª.Edició. Ed.Reverté.
*MANKIW, N. Gregory (2012). Principios de Economía. 6a. edició, Ed. Paraninfo S.A. Madrid.
*Economía social: concepto, contenido y significación en España
http://www.redalyc.org/pdf/174/17404201.pdf
*Evolución Reciente de la Economía Social en la UE
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-es-n_0.pdf
*http://www.contratacionpublicaresponsable.org/
*Rendición de cuentas
http://www.rendiciondecuentas.es/es/informaciongeneral/

*Center for Economic and Public Research
http://www.cepr.net/
*IMF (FMI) dins de l’apartat de “World Economic Outlook Database” (WEO) (April 2016)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx
*WB (BM) dins de l’apartat de “DataBank” i de “World Development Indicators” (WDI).
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators

