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ASSIGNATURA:  DRET AMBIENTAL 

-Quadrimestral. Segon semestre. Curs 2003-2004 
 
-Professor responsable:  Rafel Audivert i Arau 
 
-Àrea de Dret Administratiu. Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques 
 
-Horari d'atenció als alumnes: dimarts i divendres de 11 a 13  hores. A convenir 
 
- Correu electrònic per consultes: audivert@telefonica.net 
 
 

1) OBJECTIUS  DEL PROGRAMA 

L’objectiu de la present assignatura és oferir una visió general de quin és el paper 
de l’Administració Pública en la protecció del Medi Ambient. En aquest sentit, es 
tracta d’incidir en el paper de l´Administració ambiental, i en el dels ciutadans en 
l´elaboració i execució del Dret Ambiental. 

Per tant, s’estructura l’assignatura en dos blocs:  

En un primer bloc, es fa referència a la organització administrativa ambiental, 
des del punt de vista de les competències de l’Administració de l’Estat, de les 
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, analitzant les mateixes i definint 
amb models pràctics l’entramat de funcions que poden desenvolupar les 
mateixes. 

Igualment, s’analitzarà el Dret Ambiental des d’una vessant preventiva i 
repressiva a través dels mecanismes que ens ofereix la legislació administrativa, 
penal i civil. 

Farem esment en aquest primer apartat els mecanismes de participació ciutadana 
en la presa de decisions, així com el dret dels ciutadans a l’accès a la informació 
ambiental. 

En un segon bloc es tractaran els mecanismes administratius de protecció, tant 
des del punt de vista de la prevenció mitjançant l’activitat d’autorització o llicència, 
o amb mecanismes transversals com l’Avaluació d’Impacte Ambiental. Tanmateix 
farem esment als mecanismes de protecció de la legalitat ambiental. 

També es tractarà la protecció ambiental des de les vessants de la tutela de els 
agües, els residus o la protecció de la fauna i flora. 

També mereix especial tractament en aquest segon bloc la normativa referent a la 
participació ciutadana en la protecció del medi amb mecanismes com les 
auditories ambientals o els sistemes públics d’etiquetatge ecològic, elements 
bàsics en la corresponsabilització dels ciutadans i les empreses en l’aplicació de 
polítiques preventives de la contaminació. 
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2) PROGRAMA DE L´ ASSIGNATURA.  

 

BLOC TEMÀTIC 1. 

1. El Dret Ambiental. 

2. Organització administrativa mediambiental: general i sectorial; competències en 
la matèria. 

3. Dret Comunitari Ambiental. 

4. Dret Constitucional Ambiental 

5. Dret Penal Ambiental. Dret Civil Ambiental. Dret Administratiu Ambiental. 

6. Participació ciutadana i de grups en l´elaboració i execució del dret ambiental. 
Participació orgànica i funcional a nivell estatal, autonòmic i local. Dret d’accès a 
la Informació ambiental. Acció pública.   

 

BLOC TEMATIC 2. 

7. La policia industrial: referència inicial a la tradicional regulació de les activitats 
classificades prèvia a la Llei 3/98, d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental; posteriorment s’analitzarà La Llei d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental; Mecanismes de protecció de la legalitat ambiental. 

8. Els estudis i avaluacions d´impacte ambiental. Dret comunitari i Dret intern. 
Supòsits i procediment. 

9. L´etiquetatge ecològic i les auditories ambientals com a instruments per a la 
tutela ambiental. 

10. Tutela del medi hídric. Aigües continentals. Aigües subterrànies. Aiguamolls. 
Aigües marítimes i protecció del litoral. 

11. Règim jurídic dels residus: Classificació dels residus: el residu urbà, gestió i 
tractament dels residus urbans i dispositius tècnics de gestió dels residus, 
especial referència als ecoparcs; el residu perillós; envasos i residus d’envasos. 

12. Tutela dels recursos naturals. Espais de protecció especial. Protecció de la 
fauna i la flora. 
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13. Tutela de la contaminació acústica: marc jurídic. Els mapes acústics. 
Sistemes de prevenció. 

 

3) AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS 

- Haurà de superar—se una prova escrita que es realitzarà al finalitzar la 
impartició de les classes a partir de les matèries que s'hagin explicat i dels 
materials que s'hagin facilitat als estudiants. Recordeu la possibilitat d’efectuar 
examens orals per blocs de temes. 

- Es desenvoluparan a classe diversos supòsits pràctics, de forma escrita o en 
comentari oral, a indicació del professor.  

 

4) BIBLIOGRAFIA. 

-Bibliografia bàsica
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-DOMPER FERRANDO, J.; El medio ambiente y la intervención administrativa en 
las actividades clasificadas, 2 vols., Civitas, Madrid, 1992. 
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-Revistes 

-Ciudad y Territorio 

-Ecoiuris. La Ley 

-Medio ambiente y Derecho. Environment&Law. Revista Electrónica de Derecho 
Ambiental (http://www.cica.es/aliens/gimados/juri1.html). Universitat de Sevilla 

-Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente 

-Revista de Derecho Ambiental 

-Revista de la Asociación de Derecho Ambiental Español 

-European Environmental Law Review 

-Harvard Law Review. Environmental Law. 
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-Rivista Giuridica dell´Ambiente 

-Revue Juridique de l´Environnement.  
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