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Breu contingut:

L'objecte del dret del medi ambient, els diferents ordenaments que intervenen a
la configuració d'aquesta branca del dret i la seva articulació, el marc normatiu bàsic,
les tècniques administratives d'intervenció i la responsabilitat en matèria
mediambiental. 

Presentació:

En aquesta assignatura es pretèn que l'alunme assoleixi els coneixements
suficients sobre el règim jurídic del medi ambient per entendre com els diferents
condicionaments medi ambientals poden incidir en una determinada política o
gestió empresarial des del moemnt que per assolir el desenvolupament sostenible
els factors mediambientals s'han de tenir presents al disseny de totes les
actuacions sectorials.

Temari:

Tema 1.- El concepte de medi ambient.
Tema 2.- El marc internacional de la protecció jurídica del medi ambient i el dret
del medi ambient a l'ordenament comunitari.
Tema 3.-La distribució de competències en matèria ambiental entre l'Estat, les
Comunitats Autònomes i els Ens Locals. 
Tema 4.-L'Administració mediambiental: Administració general de l'Estat,
Administració autonòmica i Administració local.
Tema 5.- La participació ciutadana en la protecció del medi ambient.
Tema 6.- El marc normatiu bàsic de la protecció ambiental: normes generals de
caràcter horitzontal i normes de caràcter sectorial dirigides a la protecció dels
diferents medis o recursos ambientals i a la reducció i control de factors singulars
de contaminació.
Tema 7.- Tècniques administratives d'intervenció clàssiques: reglamentació,
planificació, la demanialització dels recursos naturals i l'autorització.
Tema 8.- Tècniques específiques de protecció del medi ambient: l'avaluació
d'impacte ambiental, l'etiquetat ecològic, el dret d'accés a la informació ambiental,
la ecoauditoria
Tema 9.- Protecció fiscal del medi ambient i les subvencions dels poders públics
Tema 10.- La responsabilitat en matèria mediambiental, especialment la repressió
administrativa de les infraccions ambientals i el dret penal com a tancament del
sistema de protecció.

Forma d'avaluació:

L'avaluació es realitzarà tenint en compte dos elements:
- examen final teòric (2/3)
- examen final pràctic (1/3)
La part pràctica es podrà qualificar a l'alumne durant les sessions ordinàries del
curs, previ aprofitament.
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Observacions:

Durant el curs s'alternaran les classes magistrals, les sortides externes, l'anàlisi
de l'actualitat, el comentari de textes jurídics i l'anàlisi d'expedients administratius.  
L'atenció personalitzada a l'alumne es portarà a terme el primer quadrimestre els
dijous de 17,00 a 19,00 hores al despatx 7. 


