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MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA  
(UPF-ICAB-IDEC) 

 

DRET DEL MEDI AMBIENT 

Trimestre: Segon 
Crèdits: 4 ECTS 
Hores de dedicació de l'estudiant: 100 
Llengua de docència: castellà 
 
Docència: les sessions s’impartiran en remot. Si la situació sanitària ho permet, tan 
aviat com sigui possible es retornarà a la docència 100% presencial a la seu de 
Balmes/Rosselló. 
 
Coordinador de l’assignatura: Carlos Gómez Ligüerre 
Dades de contacte: carlos.gomez@upf.edu 
 

Professors: 

• David Felip. Professor titular de dret penal, Universitat Pompeu Fabra. 
• Juan Antonio Loste. Advocat. Soci de Uría Menéndez. 
• Jaime Calvo. Advocat. Conseller de Uría Menéndez. 
• Ferran Mirabete. Advocat intern de ICL-Group. 
• Carlos Gómez, Professor titular de dret civil, Universitat Pompeu Fabra. 

 

1. Presentació de l'assignatura 

El dret del medi ambient s'ha convertit en una disciplina jurídica autònoma que no pot 
desconèixer l'advocat interessat en assessorar inversions immobiliàries, involucrat en la 
gestió d'infraestructures o relacionat amb negocis d'explotació d'energies de qualsevol 
origen. El dret de l'entorn és avui un interessant sector de l'ordenament que combina 
matèries pròpies de el dret públic i de dret privat amb l'objectiu de promoure el 
creixement i desenvolupament econòmics de forma sostenible. El curs que es proposa 
incorpora les eines bàsiques que tot professional de l'advocacia necessitarà per 
assessorar a clients, públics i privats, interessats en portar a terme iniciatives que puguin 
tenir repercussions mediambientals. 
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2. Competències que cal assolir (segons RD 775/2011) 

E1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els 
coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual 
s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als 
interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats 
públiques i en les funcions d'assessorament. 

E3. Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels 
sistemes de tutela, jurisdiccionals nacionals i internacionals. 

E10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la 
defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de 
la pràctica professional. 

E11. Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu 
treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa 
mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió de el 
coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades. 

E13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment 
conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a què vagin dirigides, 
d'acord si és el cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental. 

E14. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris. 
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3. Continguts, programació i professorat 

Sessió Data Professor Matèria 
1 8/1/2020 

(18:30-20:30 h.) 
Carlos Gómez Introducción al derecho 

medioambiental y a los sistemas 
legales para la protección del 
medio ambiente 

2 15/1/2020 
(16:30-18:30 h.) 

Carlos Gómez Responsabilidad, principio de 
precaución y análisis coste-
beneficio 

3 22/1/2020 
(16:30-18:30 h.) 

Jaime Calvo La intervención administrativa en 
materia ambiental 

4 29/1/2020 
(18:30-20:30 h.) 

Jaime Calvo Gestión y tratamiento de residuos 

5 5/2/2020 
(14:30-16:30 h.) 

Juan Antonio Loste Régimen jurídico de los suelos 
contaminados 

6 19/2/2020 
(14:30-16:30 h.) 

Jaime Calvo Contaminación atmosférica y 
acústica 

7 26/2/2020 
(14:30-16:30 h.) 

Ferran Mirabete Planificación territorial y protección 
del medio ambiente 

8 2/3/2020 
(14:30-16:30 h.) 

Juan Antonio Loste La responsabilidad por daños 
causados al medio ambiente 

9 5/3/2020 
(14:30-16:30 h.) 

Carlos Gómez El seguro de responsabilidad 
medioambiental 

10 9/3/2020 
(14:30-16:30 h.) 

Carlos Gómez Compraventas inmobiliarias y 
responsabilidad por daños 
medioambientales 

11 12/3/2020 
(14:30-16:30 h.) 

David Felip El delito ecológico (I) 

12 17/3/2020 
(14:30-16:30 h.) 

David Felip El delito ecológico (II) 

4. Avaluació 

El sistema d'avaluació serà el previst en l'art. 17 RD 775/2011 per a l'examen oficial 
d'accés a la professió d'advocat i consistirà en una prova objectiva de respostes 
múltiples. 

Els estudiants que no superin l'assignatura en la primera convocatòria podran recuperar 
la seva nota en una segona convocatòria que tindrà lloc al tercer trimestre a la data que 
determini la Direcció del Màster. 

5. Textos legals i bibliografia recomanats 

José Esteve Pardo, Derecho del medio ambiente, 4ª edición, Marcial Pons, 2017. 


