
PRÀCTICA  5

Llegiu els supòsits següents i, a la vista de la normativa vigent que ja
ha  estat  analitzada,  determineu  quin  tipus  de  responsabilitats  (civils,
administratives  i/o  penals)  podrien  derivar-se’n,  quines  normes  les
determinarien i en què es concretarien aquestes responsabilitats (sancions,
reparacions, penes, etc.):

1)  Joan és camioner  i  treballa  per  a  una empresa  de  transport  de
fertilitzants.  Quan circula per  una carretera secundària propera a un riu,
derrapa  en  una  corba  i  tomba  el  camió,  amb el  resultat  que  part  de  la
càrrega,  que no estava  ben subjecta,  es  vessa  al  riu.  Joan crida la  seua
empresa perquè acudisquen a ajudar-lo, però no pot fer més telefonades
perquè el seu mòbil ha esgotat la bateria. Els seus companys de l’empresa
tarden quatre hores a arribar, i no s’avisa la Guàrdia Civil fins passades sis
hores des de l’accident.

2) Mireia és propietària d’un hort de tarongers repartit entre diversos
bancals, uns elevats per sobre dels altres. Per prevenir la plaga de la mosca,
es col·loca al  bancal  més alt  i  hi llança dolls d’aigua barrejada amb un
producte  antiparasitari  per  sobre  les  copes  dels  tarongers  inferiors.
Mitjançant aquest sistema, no solament rega els seus arbres sinó que els
seus dolls també cauen en una bassa ubicada al terreny adjacent, amb el
resultat de la mort dels ànecs que el seu veí hi criava.

3)  Neus  és  directora  d’una  empresa  dedicada  a  la  fabricació  de
pesticides,  situada a prop de l’Albufera de València. L’Administració fa
una inspecció rutinària a la fàbrica i detecta uns problemes en el sistema de
depuració  d’aigües  residuals,  amb  el  resultat  que  les  aigües  evacuades
presenten  uns  nivells  tòxics  tres  vegades  superiors  als  permesos
normativament.  Neus  parla  amb  el  seu  cosí,  cap  del  servei  d’inspecció
competent,  i li  assegura que en breu procedirà a solucionar el problema
detectat, raó per la qual el cosí tanca l’expedient sense anotar l’existència
de cap irregularitat.

4) Pere és propietari d’un restaurant a la platja, al qual s’accedeix des
d’una carretera que travessa l’Albufera. Pere també és propietari d’un camp
d’arròs ubicat a la vora d’aquesta mateixa carretera, raó per la qual decideix
instal·lar-hi un bastidor metàl·lic de quatre metres d’alt per quatre d’ample,
sobre el qual col·loca un cartell anunciador del seu restaurant.


