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Breu contingut:

L'assignatura és una introducció als conceptes bàsics del dret públic ambiental
per permetre a l'alumne adquirir un fonament que el permeti cursar les
assignatures especialitzades que formen part del perfil en dret ambiental que
ofereix la facultat als que segueixen els estudis de dret. El programa es divideix
en cinc parts (introducció, concepte jurídic de medi ambient, protecció del medi
ambient i desenvolupament econòmic, dret al medi ambient i distribució de
competències en matèria de medi ambient)  i presta especial atenció al marc
constitucional del dret ambiental.

Presentació:

Temari:

Primera part. Introducció
1.- La protecció del medi ambient. Context cultural.
2.- La protecció del medi ambient. Context polític i econòmic.
3.- La intervenció del dret en la protecció del medi ambient. Orígens i evolució.
Segona part. El concepte jurídic de medi ambient
4.- Panoràmica de la discussió a l'entorn del concepte jurídic de medi ambient.
5.- El concepte jurídic de medi ambient en la Constitució espanyola.
Tercera part. Protecció del medi ambient i desenvolupament econòmic
6.- La protecció del medi ambient i l'Estat social: confluències i divergències.
7.- 	La protecció del medi ambient com a part integrant del model econòmic
constitucional: el desenvolupament sostenible.
Quarta part. El dret a un medi ambient adequat al desenvolupament de la
persona
8.- L'article 45.1 com a norma constitucional incompleta. La intermediació del
legislador.
9.- L'article 45.1 com a límit constitucional de l'actuació dels poders públics.
10.- L'article 45.1 com a norma creadora de situacions jurídiques subjectives per
als particulars.
 Cinquena part. La distribució de competències en matèria de medi ambient
11.- La determinació de l'abast del títol competencial en matèria de protecció del
medi ambient.
12.- La competència normativa en matèria de protecció del medi ambient: bases,
desenvolupament i normes addicionals de protecció.
13.- La competència executiva en matèria de medi ambient: competències
sectorials, competències generals i coordinació entre administracions.

Forma d'avaluació:

L'avaluació de l'alumne es farà sobre un examen final dividit en tres parts: un
comentari de text; l'exposició d'un tema, el títol del qual no necessàriament haurà de



coincidir amb un epígraf del programa; i la resolució d'un cas pràctic. La nota final
de l'alumne consistirà en la mitjana de les notes corresponent a cadascuna de les
parts de l'examen, sense perjudici de la possibilitat que aquest pugui millorar la
seva qualificació per la realització de treballs o la resolució de casos pràctics que es
proposin durant el curs.
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