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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 els mecanismes i tècniques
d'intervenció administrativa per a la protecció del medi ambient, així com en la
participació dels ciutadans en la protecció del medi ambient.

L’assignatura s'estructura en dos blocs. En el primer, es fa referència a la distribució
territorial de competències en matèria ambiental i a l'organització administrativa
ambiental. Així mateix, s'analitza la informació, la participació i l'accés a la justícia dels
ciutadans en la protecció del medi ambient.  En el segon, s'analitza la intervenció
administrativa sobre el medi ambient. Aquí 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, com des del punt de vista de la repressió, mitjançant l'anàlisi de les sancions
ambientals. També mereixen un especial tractament en aquest segon bloc els
mecanismes de foment i, en particular, les auditories ambientals i 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.

2) PROGRAMA DE L´ ASSIGNATURA

BLOC TEMÀTIC 1

Tema 1. L'organització administrativa del medi ambient

La distribució territorial de competències en matèria ambiental: les competències
estatals, autonòmiques i locals. L'organització administrativa del medi ambient: general
i sectorial. L'organització administrativa del medi ambient a l'Administració de l'Estat.
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L'organització administrativa del medi ambient a l'Administració de les Comunitats
Autònomes. Especial referència a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
L'organització administrativa del medi ambient a l'Administració Local.

Tema 2. La informació, la participació i l'accés a la justícia dels ciutadans en la
protecció del medi ambient

El dret d'accés a la informació en matèria ambiental. Les noves perspectives en la
regulació del dret d'accés a la informació ambiental: el Conveni Aarhus i la proposta
d'una nova Directiva comunitària. La participació ciutadana en la defensa del medi
ambient. La participació en les decisions polítiques relatives al medi ambient. La
participació en l´elaboració i execució del Dret ambiental. La participació en l'actuació
administrativa: la participació orgànica, la participació funcional i la participació
cooperativa. La participació en la tutela pels tribunals del medi ambient. La participació
dels ciutadans en la tutela judicial contenciosa administrativa del medi ambient. El
contenciós ambiental.

BLOC TEMATIC 2

Tema 3. La intervenció administrativa sobre el medi ambient

La protecció del medi ambient com a funció pública: el paper de l'Administració
Pública en la protecció i defensa del medi ambient. Els principis que han de regir la
intervenció administrativa sobre el medi ambient. Les tècniques d'intervenció
administrativa per a la defensa i protecció del medi ambient: 1. Les tècniques de
regulació, limitació i control: a) La reglamentació; b) La demanialització dels recursos
naturals; c) El sotmetiment de les activitats potencialment lesives del medi ambient a
autorització administrativa; d) La planificació ambiental; e) La inspecció ambiental; f)
Les sancions administratives. 2. Les tècniques de foment: a) Els tributs ambientals i
altres incentius fiscals de caràcter ambiental; b) Les subvencions dels poders públics; c)
L'etiquetatge ecològic i les auditories ambientals. 3. Els serveis públics ambientals. 4.
Els instruments horitzontals: a) L'avaluació d'impacte ambiental; b) L'educació
ambiental i l'accés a la informació ambiental; c) La participació ciutadana en la
protecció del medi ambient. Noves tendències en la intervenció administrativa sobre el
medi ambient.

Tema 4. L'avaluació d'impacte ambiental

L'avaluació d'impacte ambiental: concepte i origen. Les competències estatals i
autonòmiques sobre l'avaluació d'impacte ambiental. La normativa aplicable.
L'avaluació d'impacte ambiental de projectes i activitats. Els projectes i activitats
sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. Els òrgans que intervenen: l'òrgan ambiental
i l'òrgan substantiu. El procediment d'avaluació d'impacte ambiental. El control
posterior de la declaració d'impacte ambiental. L'omissió del procediment d'avaluació
d'impacte ambiental: efectes. Les avaluacions estratègiques: l'avaluació de plans i
programes amb incidència sobre el medi ambient.

Tema 5. El control integrat de la contaminació

La policia industrial: referència inicial a la tradicional regulació de les activitats
classificades prèvia a la Llei catalana 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral
de l’Administració Ambiental. La Directiva 96/61/CE, sobre prevenció i control
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integrats de la contaminació. La Llei catalana 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció
Integral de l'Administració Ambiental. L'autorització ambiental, la llicència ambiental i
la comunicació o llicència d'obertura. La Llei estatal 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció
i control integrats de la contaminació.

Tema 6. Les tècniques d'incentiu i foment econòmic

Les subvencions dels poders públics. Els distintius de qualitat ambiental: l'etiquetatge
ecològic. L'etiqueta ecològica comunitària. Sistemes nacionals d'etiquetatge ecològic.
L'etiqueta AENOR-MEDIO AMBIENTE. El distintiu de garantia de qualitat ambiental
creat per la Generalitat de Catalunya. Les auditories ambientals. Els sistema comunitari
d'ecogestió i ecoauditoria (sistema EMAS). Sistemes i normes nacionals d'ecogestió i
ecoauditoria.

Tema 7. El règim sancionador. Les sancions ambientals

El sistema sancionador per infracció de la normativa ambiental. Els principis de legalitat
i de tipicitat. El principi de non bis in idem. El principi de culpabilitat. Els tipus de
sancions i mesures accessòries aplicables en l'àmbit de la protecció del medi ambient. El
procediment sancionador. Recursos contra les sancions. Executivitat de les sancions.

3) AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS

Haurà de superar-se una prova escrita que es realitzarà en 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.

Es desenvoluparan a classe diversos supòsits pràctics, de forma escrita o en comentari
oral, a indicació del professor. Així mateix, s'hauran de fer algunes lectures relacionades
amb l'assignatura. Els alumnes també podran fer ponències sobre diferents temes que es
suggeriran.
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-Ciudad y Territorio

-Ecoiuris. La Ley
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