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Dret Ambiental

Codi: 102835
Crèdits ECTS: 6

Titulació Pla Tipus Curs Semestre

2501915 Graduat en Ciències Ambientals 959 Graduat en Ciències Ambientals FB 2 2

Prerequisits

Es recomana que els alumnes tinguin uns coneixements bàsics en Dret. Tot i així, cada any es fa una petita
introducció sobre les normes que són aplicables, la seva jerarquia, el règim competencial, i els diversos nivells
judicials.

Objectius

L'objectiu de l'Assignatura és que els Alumnes assoleixin un nivell mínim i adequat en relació a la temàtica del
Dret Ambiental. Atenent a la seva formació bàsica, i a la necessitat que estiguin familiaritzats tant amb dita
normativa com amb l'actuació dels diversos agents públics, se'ls dona una formació fonamentada en la
normativa, la seva aplicació pràctica, i amb casos pràctics que es complementen amb l'oportuna
documentació.

Competències

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més
rellevants en medi ambient.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Aplicar el principi de responsabilitat civil ambiental.
Definir els principis jurídics bàsics del dret ambiental.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Distingir l'organització administrativa ambiental en diferents sectors.
Interpretar les principals lleis ambientals de Catalunya, Espanya i la UE.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
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tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

1.- Introducció en el Dret del Medi Ambient. Organització administrativa mediambiental: general i sectorial;
competències en la matèria. Especial incidència sobre el Dret Penal Ambiental. Economia i Medi Ambient

2.- Participació ciutadana i de grups en l'elaboració i execució del dret ambiental. Participació orgànica i
funcional a nivell estatal, autonòmic i local. Informació. Acció pública. El contenciós ambiental.

3.- La policia industrial: referència inicial a la tradicional regulació de les activitats classificades prèvia a la Llei
20/2009, de control de les activitats; Mecanismes de protecció de la legalitat ambiental.

4.- Els estudis i avaluacions d'impacte ambiental. Dret comunitari i Dret intern. Supòsits i procediment.

5.- L'etiquetatge ecològic i les auditories ambientals i altres sistemes de certificació com a instruments per a la
tutela ambiental.

6.- Legislació sectorial d'aigües.

7.- Legislació sectorial d'atmosfera.

8.- Legislació sectorial de residus.

9.- Legislació sectorial de contaminació del sòl.

10.- Contaminació acústica.

11.- Responsabilitat ambiental.

Metodologia

En tots els temes s'aportarà documentació sobre les diverses resolucions judicials més significatives en la
matèria que han incidit en la conformació d'un Dret del Medi Ambient, invocable i protegible per part dels
agents públics.

Al marge de la consideració d'alguna pràctica de caire extern que de ben segur pot ser útil als alumnes.

Cal tenir en compte que durant el curs 2011 s'ha aportat la següent documentació complementària als
alumnes per al seu examen i avaluació:

- Sentències sobre qüestions d'ordre constitucional -protecció de drets fonamentals-, penal i administratiu
sobre el bé a protegir.

- Diverses ponències referents als temes tractats per a millor comprensió de les classes impartides.

- Plantejament de casos pràctics igualment per a millor comprensió dels temes tractats.

- Orientació sobre possibles treballs d'investigació.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Avaluació

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.

Hi ha la possibilitat de fer un treball escrit i ponència del mateix a la classe que farà promig amb la nota de la
prova escrita.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Treball Dret Ambiental Treball en el marc de l'assignatura 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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