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OBJECTIUS

El Dret internacional del medi ambient constitueix un sector material de l'ordenament
jurídic internacional que reflecteix de manera particularment clara la pluralitat d'interessos
socials i la interrelació entre sociedad y dret. L'ampliació de l'abast de les normes internacionals
en aquest camp i la seva progressiva complexitat tècnica fa impossible el seu estudi detallat en
el marc de l'assignatura troncal de Dret internacional públic.

A la URV. el Dret internacional del medi ambient és una assignatura obligatoria del pla
d’estudis de graduat superior en Dret ambiental i una assignatura optativa del pla d'estudis de
Dret.

L'objectiu de l'assignatura és l'aprenentatge dels antecedents i l’evolució del dret
internacional del medi ambient i de les seves característiques i tècniques, així com l’estudi dels
principals textos normatius.

TEMARI

I. NOCIONS INTRODUCTÒRIES

Lliçó 1. Noció i formació històrica del dret internacional del medi ambient.
- El dret internacional del medi ambient: aspectes generals. - L'objecte del dret internacional del
medi ambient. – Els caràcters específics del dret internacional del medi ambient. - L'evolució
del dret internacional del medi ambient: d’Estocolm (1972) a Johannesburg (2002).

II. LA FORMACIÓ DE LES NORMES INTERNACIONALES RELATIVES A LA
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

Lliçó 2. El dret internacional general relatiu a la protecció del medi ambient. - La naturalesa de
les normes ambientals.- Els principis rectors del dret internacional del medi ambient.

Lliçó 3. El dret internacional convencional relatiu a la protecció del medi ambient. - La
cooperació dels Estats a través de tractats internacionals en matèria de protecció del medi
ambient. -  Trets característics. - Les tècniques de protecció.

III. LA COOPERACIÓ INSTITUCIONALITZADA

Lliçó 4. El sistema de les Nacions Unides i la protecció internacional del medi ambient. - La
coordinació per l'ONU de les activitats relatives a la protecció del medi ambient. - Activitats
dels òrgans principals i dels organismes especialitzats de l'ONU. El Programa de les Nacions
Unides per al Medi Ambient (PNUMA).

Lliçó 5. Les Organitzacions Internacionals de caràcter regional i la protecció del medi ambient. -
La regionalització dels problemes de degradació ambiental. - La protecció del medi ambient i



les Organitzacions Internacionals d'àmbit europeu. - La protecció del medi ambient i les
Organitzacions Internacionals d'àmbit no europeu.

IV. L'APLICACIÓ DEL DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT

Llicó 6. L'aplicació de les normes internacionals relatives a la protecció del medi ambient. -
Aplicació de les normes internacionals pels òrgans de l'Estat. - El seguiment i el control de
l'aplicació del dret internacional relatiu a la protecció del medi ambient. - Arranjament pacífic
de diferències internacionals relatives a la protecció del medi ambient.

Lliçó 7. La responsabilitat internacional de l'Estat en matèria de protecció del medi ambient. -
La responsabilitat internacional de l'Estat per la comissió d’un fet il.lícit. - La responsabilitat
internacional de l'Estat per les conseqüències perjudicials d'actes no prohibits pel dret
internacional.- Les conseqüències de la responsabilitat internacional de l'Estat en l’àmbit
ambiental.

V. EL CONTINGUT MATERIAL DEL DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT

Lliçó 8. La protecció de l'atmosfera. - Nocions generals.- La contaminació transfronterera. - Els
canvis climàtics.- L’esgotament de la capa d’ozó.

Lliçó 9. La conservació de la diversitat biològica. - Nocions generals. - Protecció de la fauna i la
flora. - Comerç internacional d'espècies amenaçades. - Gestió ecològicament racional de la
biotecnologia.

Lliçó 10. La protecció dels recursos de terra. - Nocions generals. - L'ordenació sostenible dels
recursos de terra. - La deforestació. - La desertització.

Lliçó 11. La protecció de les aigües marines i continentals. - Nocions generals. - Protecció de
mars i oceans. - Protecció de les aigües continentals.

Lliçó 12. La gestió ecològicament racional dels productes tòxics. - Nocions generals. - La
comercialització i us dels productes tòxics.- L'intercanvi d'informació sobre els productes tòxics.

Lliçó 13. La gestió ecològicament racional dels residus perillosos. - Nocions generals. - La
producció, el tractament i l'eliminació dels residus perillosos. - Els moviments transfronterers de
residus perillosos.

Lliçó 14. La seguretat nuclear i la gestió dels residus radioactius. - Nocions generals. - La
contaminació radioactiva derivada dels usos pacífics de l'energia nuclear. - La protecció del
medi ambient i els usos no pacífics de l'energia nuclear.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Als efectes de l'avaluació dels alumnes es tindrà en compte la participació a classe i la
qualificació resultant de l’exposició oral i la presentació escrita d’un treball realitzat en grup
sobre un àmbit dels inclosos en la part V del temari.
Si els professors ho consideren necessari es realitzarà una prova final escrita que podrà incloure
un cas pràctic. En tot cas hauran de realitzar aquesta prova els alumnes que no hagin assistit a
classe amb regularitat i no hagin participat en l’elaboració del treball abans esmentat.


