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Breu contingut:

Anàlisi del règim jurídic aplicable als principals subsectors ambientals (aigües
continentals, costes, recursos naturals, contaminació atmosfèrica, acústica i
lumínica, residus, contaminació de sòls i altres subsectors)

Presentació:

Aquesta assignatura intentarà oferir una visió general de quin és el règim jurídic
aplicable a subsectors ambientals als quals habitualment s'atorga un tractament
normatiu independent, tant pel que fa a la distribució competencial existent i al
grau de desenvolupament a nivell estatal, autonòmic i local, com a l'organització
administrativa adoptada, a les normes actualment vigents, a la seva interpretació
contemporània i nivell d'aplicació que s'observa.

Temari:

Tema 1. La protecció ambiental de les aigües continentals
Plantejament general: l'aigua com a recurs natural. La normativa aplicable i el
règim de distribució de competències entre Estat, Comunitats Autònomes i Ens
Locals. Les tècniques de protecció de les aigües continentals: les tècniques
preventives, les tècniques actives i les tècniques repressives. Règim jurídic dels
abocaments. Abocaments al domini públic hidràulic. Abocaments als sistemes
públics de sanejament. Abocaments indirectes.

Tema 2. La protecció ambiental del litoral
Plantejament general. Les previsions constitucionals i estatutàries. La normativa
aplicable i el règim de distribució de competències entre Estat, Comunitats
Autònomes i Ens Locals. La protecció del litoral a la legislació de costes. Les
tècniques per a garantir la integritat i adequada conservació del domini públic
marítimoterrestre. La protecció del litoral a la normativa sectorial connexa.

Tema 3. La tutela dels recursos naturals
Plantejament general. La normativa aplicable i el règim de distribució de
competències entre Estat, Comunitats Autònomes i Ens Locals. La Sentència del
TC 102/1995, de 2 de juny. La tipologia d'espais naturals protegits: les figures de
protecció a nivell estatal i autonòmic. Procediment declaratiu i efectes. Vinculacions
sobre la propietat privada i indemnització de les lesions patrimonials. El Pla
d'Espais d'Interès Natural. Protecció de la flora i de la fauna.

Tema 4. La contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica
La contaminació atmosfèrica i les dificultats del seu tractament jurídic. El règim
jurídic de protecció de l'ambient atmosfèric. La contaminació acústica: la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. La
contaminació lumínica: la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Tema 5. El règim jurídic dels residus
El concepte de "residu" i la seva tipologia. La normativa aplicable i el règim de



distribució de competències entre Estat, Comunitats Autònomes i Ens Locals. La
gestió dels residus municipals. La gestió dels residus industrials a Catalunya.

Tema 6. La contaminació del sòl
La declaració de sòls contaminats. El règim jurídic dels sòls contaminats. La
recuperació dels sòls contaminats.

Tema 7. Altres àmbits relacionats amb el medi ambient
El règim jurídic de les substàncies perilloses. El transport de mercaderies
perilloses. Les activitats mineres. L'energia nuclear. Les energies alternatives.
Especial referència a l'energia eòlica. Els organismes modificats genèticament.
L'agricultura ecològica.

Forma d'avaluació:

Amb caràcter general, se seguirà un sistema d'avaluació continuada. Es prescindirà
de la realització d'examen de l'assignatura i s'avaluaran els coneixements dels
alumnes a partir de la realització d'una sèrie de treballs i la seva participació:
-Participació en seminaris i debats
-Preparació de diferents treballs relacionats amb l'assignatura
-Realització de presentacions i exposicions orals d'un tema concret o d'un treball
(prèvia presentació escrita)
-Anàlisi i resolució de casos, exercicis... relacionats amb la temàtica de l'assignatura
-Assistència a classe, participació en sortides...
Els alumnes que no segueixin el sistema d'avaluació continuada hauran de
realitzar un examen final de l'assignatura, que constarà de quatre preguntes de
desenvolupament

Bibliografia:

Bibliografia bàsica
-ALENZA GARCÍA, F. J.; Manual de Derecho Ambiental, Universidad Pública
de Navarra, Pamplona, 2001.
-LOZANO CUTANDA, B.; Derecho Ambiental Administrativo, 5ª edición, Dykinson,
Madrid, 2004 [2000].
-ORTEGA ÁLVAREZ, L. (dir.); Lecciones de Derecho del Medio Ambiente, 3ª
edición, Lex Nova, Valladolid, 2002 [1998].

Bibliografia complementària
-ALENZA GARCÍA, F. J.; El sistema de la gestión de residuos sólidos urbanos en
el Derecho español, INAP-BOE, Madrid, 1997.
-ALONSO GARCÍA, M. C.; El régimen jurídico de la contaminación atmosférica y
acústica, Marcial Pons, Madrid, 1995.
-AMENÓS, A., i altres; Els Drets del Medi Ambient, CEPA-DEPANA, El Mèdol,
Barcelona, l996.
-BETANCOR RODRÍGUEZ, A.; Instituciones de Derecho Ambiental, La Ley,
Madrid, 2002.
-CAMPINS ERITJA, M.; La gestión de los residuos peligrosos en la Comunidad
Europea, Bosch, Barcelona, 1994.
-CANO MURCIA, A.; Régimen Jurídico de la Contaminación Acústica, Pamplona,
Aranzadi, 2004.



-CASADO CASADO, L.; Los vertidos en aguas continentales. Las técnicas de
intervención administrativa, Comares, Granada, 2004.
-CASADO CASADO, L.; La regulación de los vertidos en aguas continentales en
el Derecho comunitario. Hacia un enfoque ambiental y global en la protección de
los recursos hídricos, Cedecs, Barcelona, 2005.
-DE MIGUEL PERALES, C.; Derecho Español del Medio Ambiente, Civitas,
Madrid, 2000.
-DELGADO PIQUERAS, F.; Derecho de aguas y medio ambiente. El paradigma
de la protección de los humedales, Tecnos, Madrid, 1992.
-DÍAZ-REGAÑON GARCÍA-ALCALÁ, C.; El régimen jurídico-privado de los
residuos, Madrid, 1998.
-ESTEVE PARDO, J. (coord.); Derecho del medio ambiente y Administración
Local, Civitas, Madrid, 1996.
-GARCÍA URETA, A.; Espacios naturales protegidos. Cuestiones jurídicas en la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública,
1999.
-LOZANO CUTANDA, B. (dir.); Comentario a la Ley del Ruido. Ley 37/2003, de
17 de noviembre, Thomson-Civitas, Madrid, 2004.
-MARTÍN MATEO, R.; Tratado de Derecho Ambiental, Trivium, Madrid, 1991
(vol. I), 1992 (vol. II) i 1997 (vol. III).
-MARTÍN MATEO, R.; Manual de Derecho Ambiental, 2ª edición, Trivium, Madrid,
1998 [1995].
-MARTÍN MATEO, R. y ROSA MORENO, J.; Nuevo ordenamiento de la basura,
Madrid, 1998.
-MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S.; Derecho de Aguas, Civitas, Madrid, 1997.
-ORTIZ DE TENA, M. C.; Planificación hidrológica, Marcial Pons, Madrid, 1994.
-PEÑALVER CABRÉ, A.; La regulación municipal de los residuos, Cedecs,
Barcelona, 1997.
-SANZ PÉREZ, D. C.; La Administración Local y la protección de la atmósfera. La
intervención a través de instrumentos de control preventivo, Cedecs, Barcelona,
1999.
-SANZ RUBIALES, I.; Los vertidos en aguas subterráneas. Su régimen jurídico,
Marcial Pons, Madrid, 1997.

Revistes 
-Ciudad y Territorio
-Ecoiuris. La Ley
-Ecosostenible
-Medio ambiente y Derecho. Environment&Law. Revista Electrónica de Derecho
Ambiental (http://www.cica.es/aliens/gimados/juri1.html). Universitat de Sevilla
-Revista Aranzadi de Derecho Ambiental
-Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
-Revista de Derecho Ambiental
-Revista de la Asociación de Derecho Ambiental Español
-Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental
-European Environmental Law Review
-Harvard Law Review. Environmental Law.
-Rivista Giuridica dell´Ambiente
-Revue Juridique de l´Environnement

Observacions:

La metodologia que se seguirà en aquesta assignatura combina la realització



d'algunes sessions teòriques amb la realització de seminaris i debats, treballs,
presentacions i exposicions orals per part dels alumnes, resolució de problemes
relacionats amb la temàtica de l'assignatura i la realització de visites en empreses
o institucions del sector.
Es dedicaran algunes hores de classe a la realització de tutories amb els alumnes
per a la preparació de seminaris, treballs, exposicions... Així mateix, els alumnes
disposaran d'atenció personalitzada fora de les hores de classe.


