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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. 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 

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.
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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.


