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Breu contingut:

Presentació:

L’assignatura analitza el funcionament de la responsabilitat per danys al medi
ambient en l’àmbit públic i en l’àmbit privat. En aquest sentit, s’analitzen les
característiques pròpies de la institució de la responsabilitat extracontractual del
Codi Civil així com la de la responsabilitat de les Administracions Públiques. A
partir d’aquesta anàlisi, es determinen les especialitats pròpies d’aquestes
institucions en el marc de la protecció del medi ambient. Així mateix, s’analitza
l’evolució del règim jurídic de la responsabilitat per danys al medi ambient en el
marc del dret de la Unió Europea.

Temari:

TEMARI:

I. RESPONSABILITAT CIVIL

Tema 1. La responsabilitat civil per danys
1. La responsabilitat contractual i la responsabilitat extracontractual per danys
2. Els actes il.lícits com a font de les obligacions. La responsabilitat
extracontractual
2.1. La responsabilitat subjectiva o culposa
2.1.1. La responsabilitat subjectiva per fets propis. La culpa
2.1.2. La responsabilitat per fet aliè
2.2. La responsabilitat objectiva
3. El dany. Tipus de danys
4. El nexe causal
5. L’obligació de reparar
6. La prescripció de l’acció per danys
7. La responsabilitat civil derivada d’il.lícit penal

Tema. 2. Les noves tendències del dret de danys
1. L’anàlisi econòmica del dret en la responsabilitat civil per danys
1.1. El referent econòmic a la teoria econòmica del dret
1.2. L’anàlisi econòmica de la responsabilitat per danys 
1.3. Vies d’estudi de l’anàlisi econòmica del dret
1.4. El dany purament econòmic 
2. Cap a un dret europeu de danys
2.1. Tendències cap a un dret privat europeu comú
2.2. Treballs europeus sobre el dret de danys

Tema 3. Les assegurances de responsabilitat civil
1. Consideracions generals
2. Àmbit subjectiu
3. Àmbit objectiu



3.1. El risc en l’assegurança de responsabilitat civil
3.2. El sinistre en l’assegurança de responsabilitat civil
4. Assegurances voluntàries i obligatòries de responsabilitat civil

Tema 4. La responsabilitat civil per danys causats al medi ambient


II. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

PART GENERAL.-

Tema 1.- Introducció. Qüestió d’actualitat.

Tema 2.- Principals causes que originen a la pràctica la responsabilitat patrimonial
de les Administracions Públiques.

Tema 3.- Element diferenciador de la responsabilitat civil extracontractual (
article 1902 Cc) de la responsabilitat patrimonial ( article 139 de la Llei 30/1992).

Tema 4.- Termini per a reclamar. Termini per a resoldre.

Tema 5.- On cal reclamar. Incidents: diverses administracions; presència de
contractistes ; presència de particulars ; presència d’asseguradores. La via penal.

Tema 6.- Com es reclama. Escrit inicial. L’esmena de defectes. La declaració de
desistiment.

Tema 7.- Procediment. Proves. Informes. Audiència dels interessats. Resolució.
Acabament convencional. El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. La
conformitat de l’Asseguradora de l’Administració.

Tema 8.- Recursos.

Tema 9.- Els Interessos.

Tema 10.- El conflicte de jurisdicció. El conflicte de competència.

PART ESPECIAL.-

Tema 1.- Danys ambientals causats directament per les Administracions
Públiques.

Tema 2.- La responsabilitat patrimonial per inactivitat de les Administracions
Públiques.

Forma d'avaluació:

Cada professor realitzarà l’avaluació de la part del temari que impartirà, el qual
suposarà el 50 % de la nota respectivament. L’avaluació per cada professor es durà
a terme de la següent manera:

Responsabilitat Civil:




90% de la nota la constituirà un examen oral.
10% de la nota la constituirà la participació de l’estudiant a les classes teòriques i
pràctiques.

L’examen constarà de dues preguntes orals, escollides a l’atzar d’entre un conjunt.
Les preguntes no han de coincidir necessàriament amb els epígrafs del temari i
poder fer relacionar qualsevol aspecte del mateix. A l’examen entra tot el temari,
sempre que el professor no exclogui algun punt expressament.
La participació de l’estudiant a la classe és considerada un element fonamental de
la seva formació, doncs comporta la seva implicació en el desenvolupament de la
matèria i mostra el seu interès en aprendre. L’assignatura pretén ser el més
dinàmica possible, tant per part del professor com per part dels estudiants.


Responsabilitat Patrimonial de l’Administració Pública

L’avaluació d’aquesta part de l’assignatura es realitzarà de la següent manera:

1.- Assistència activa i participativa a classe.

2.- Treball de 5 a 10 folis sobre un cas pràctic o sentència. 

3.- Defensa verbal del cas pràctic, i resposta a preguntes que formuli el professor.
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Observacions:


