
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. Fracking per extreure gas natural i petroli?. Veure   

 
Curs de Cultiu de plantes aromàtiques, culinàries i medicinals. Veure 
Presentació del llibre "Marc jurídic de l’estalvi d’aigua" a càrrec de l’autor Sr. Jordi Recordà Cos. Veure 
Gestió autònoma i sostenible de l’aigua. Veure 
Curs pràctic sobre identificació de rastres i altres indicis de fauna salvatge. Veure 
Congrés Bilbao Marine Energy Week 2013. Veure 
Congrés CONSOIL - AQUACONSOIL 2013. Veure 
Curs de formació REACH. Veure 
Jornada Tècnica: La gestió de l’energia, punt de partida per a la millora ambiental i la lluita contra el canvi climàtic. Veure 
Sisenes Jornades de Medi Natural. Veure 
Dia Internacional de la Sensibilització pel Soroll 2013. Veure 
ISO 50001: Sistemes de gestió de l’energia. Veure 
Maneig i prevenció de riscos amb la fauna tropical. Veure 
NOTICIES Internacional 
Internacional: 
Apareixen milers de peixos morts en una llacuna de Rio de Janeiro. Veure 
Àfrica pot brillar amb llum pròpia. Veure 
Un nou projecte va ser posat en marxa per tal d’esbrinar si és possible incrementar l’interès de la gent en temes ambientals a través dels jocs. Veure 
Canadà abandona la convenció de l’ONU que lluita contra la desertització. Veure 
La contaminació produeix a la Xina pèrdues equivalents al 2,5 % del seu PIB. Veure 
EUA anuncia normes més estrictes per reduir la contaminació. Veure  
Unió Europea 
La UE prohibeix la venda de tots els cosmètics provats amb animals. Veure 
Què hem de fer amb els residus de plàstic? El Nou Llibre Verd obre una reflexió a escala de la Unió Europea. Veure 
Algues com aïllant per a la construcció. Veure  
Brussel·les planteja que la UE elevi a 40% l’objectiu de reducció d’emissions el 2030. Veure 
La CE obre consulta pública per segellar metes "verdes" vinculants per al 2030. Veure 
Espanya 
Espanya supera el seu sostre d’emissions contaminants. Veure 
Espanya suspèn de nou en el reciclatge de las escombraries. Veure 
El Parlament Europeu arriba a Espanya per investigar la Llei de Costes. Veure 
Espanya està plena de transgènics, però no se sap on són. Veure 
Andalusia acusa l’Executiu de bloquejar 300 milions per projectes d’energies renovables. Veure 
Catalunya 
Ciutadans i smartphones ajudaran a controlar la qualitat de l’aigua del mar. Veure 
El Servei Meteorològic de Catalunya crea una xarxa per estudiar els impactes del canvi climàtic en la fauna i la flora. Veure 
Cadaqués realitzarà una prova pilot de retorn d’envasos de begudes. Veure 
Els centres de Fauna Salvatge de Catalunya recullen 9.000 animals a l’any. Veure 
500 famílies de Sant Vicenç de Montalt paguen menys d’escombraries. Es beneficien d’una bonificació per fer servir les deixalleries mòbils i fixa. Veure 
CEDAT 
Presentació del llibre "Marc jurídic de l’estalvi d’aigua" a càrrec de l’autor Sr. Jordi Recordà Cos. Veure 
Convocatòria d’ajuts d’estudis de Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili. Veure 
El programa de beques de l’OEA obre convocatòria. Veure 
AAEDAT 
Xerrada d’intercanvi de moneda social: “Consum responsable, Comerç just i Compromís ambiental”. Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Reglament (UE) nº 210/2013 de la Comissió de 11 de març de 2013 sobre l’autorització dels establiments que produeixen brots en virtut del Reglament 
(CE) n o 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell. Veure  
Reglament (UE) nº 255/2013 de la Comissió de 20 de març de 2013 pel qual es modifiquen per adaptar als avenços científics i tècnics els annexos IC, 
VII i VIII del Reglament (CE) no 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus. Veure 
Reglament (UE) nº 195/2013 de la Comissió de 7 de març de 2013 pel qual es modifiquen la Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell i 
el Reglament (CE) n o 692/2008 de la Comissió pel relatiu a les tecnologies innovadores per reduir les emissions de CO 2 de turismes i vehicles 
comercials lleugers. Veure 
Reglament (UE) nº 241/2013 de la Comissió de 14 de març de 2013 pel qual es modifiquen els annexos II i III del Reglament (CE) n o 396/2005 del 
Parlament Europeu i del Consell quant als límits màxims de residus de clorantraniliprol, fludioxonil i prohexadiona en determinats productes. Veure 
Espanya 
Correcció d’errors de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica. Veure 
Llei Foral 7/2013, de 25 de febrer, sobre utilizació de residus alimentaris. Veure 
Correcció d’errors de las Esmenes de 2011 l’Annex del Protocol de 1978 relatiu al Conveni Internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973 
(Annex V revisat del Conveni MARPOL) adoptades a Londres el 15 de juliol de 2011 mitjançant Resolució MEPC.201 (62). Veure  
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Resolució de 7 de març de 2013, de Parcs Nacionals, per la qual es convoca la concessió de subvencions per a la realització de projectes de voluntariat, 
en el marc del pla de sensibilització i voluntariat, a la Xarxa de Parcs Nacionals i centres i finques adscrits a l’Organisme Autònom Parcs Nacionals per 
l’any 2013. Veure 
Real Decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. Veure   
Catalunya 
Ordre AAM/40/2013, de 4 de març, per la qual s’aprova les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoca les 
corresponents de l’any de 2013. Veure 
Ordre AAM/39/2013, de 7 de març, per la qual es modifica l’Ordre AAM/414/2012, de 4 de desembre, per la qual es convoca els plans de reestructuració 
i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2012. Veure 
JURISPRUDÈNCIA 
Unió Europea 
Decisió de la Comissió de 1 de març de 2013 per la qual s’estableixen les directrius per al càlcul pels Estats membres de l’energia renovable procedent 
de les bombes de calor de diferents tecnologies, d’acord amb el que disposa  l’article 5 de la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell. 
Veure    
Decisió del Consell de 13 de novembre de 2012 relativa a la signatura i celebració de l’Acord entre el Govern dels Estats Units d’Amèrica i la Unió 
Europea sobre la coordinació dels programes d’etiquetatge de l’eficiència energètica per als equips ofimàtics. Veure 
Decisió de la Comissió de 15 de març de 2013 per la qual es modifiquen les Decisions 2007/506/CE i 2007/742/CE a fi de prorrogar la vigència dels 
criteris ecològics per a la concessió de l’etiqueta ecològica de la UE a determinats productes. Veure 
Decisió de la Comissió de 4 de març de 2013 per la qual s’estableix la Guia de l’usuari en la qual figuren els passos necessaris per participar en l’EMAS 
d’acord amb el Reglament (CE) no. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema 
comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). Veure  
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem de 08 de març 2013 (Sala Contenciosa, Secció 4. Ponent: Ricardo Enrique Sancho). Ordenança Municipal per a la 
Instal·lació i Funcionament d’Instal·lacions de Telefonia Mòbil, Personal i Altres Serveis de Telecomunicacions i de Difusió al T.M Sanxenxo (Pontevedra). 
Doctrina consolidada: competències concurrents en el sector de las telecomunicacions que no neguen la genèrica del Consistori per al dictat d’una 
Ordenança sobre instal·lació d’Infraestructures radioelèctriques. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 08 de març 2013 (Sala Contenciosa, Secció 5ª. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Disposició Transitòria Primera de la Lle 
de Costes. Declaració de propietat per sentència judicial ferma. Exigència que la delimitació anterior a la llei de Costes sigui complet. No hi ha lloc 
arbitrarietat en la valoració de la prova. No hi ha lloc al recurs de cassació. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 12 de març 2013 (Sala Contenciosa, Secció 4ª. Ponent: Celsa Pico Lorenzo). Recurs de cassació. Muntanyes. 
Aprofitament de les muntanyes. Excés en l’exercici de la jurisdicció. Existència de costum sobre la pastura dels veïns. Dret de defensa. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 14 de març de 2013 (Sala Contenciosa, Secció 5ª. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Execució de la sentència que anul·la 
la resolució de Gerència d’Infraestructura i Equipament de la Defensa que havia desestimat la petició del recurrent que per aquesta Administració se 
sol·licita la declaració d’innecessarietat que preveu l’article 17 de la Llei de Costes. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 15 de març 2013 (Sala Contenciosa, Secció 5ª. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Pla General de Sevilla. Anul·lació de 
determinacions quant afecten a quatre sectors del centre declarat conjunt històric respecte dels quals no existeix el Pla Especial de Protecció previst en 
la Llei del Patrimoni Històric Espanyol, ni instrument de planejament equiparat a ell i que compleix la seva mateixa funció, i perquè, a més, contravenen 
(les determinacions del Pla General que es declaren nul·les) les normes d’aplicació directa contingudes en la mateixa Llei del Patrimoni Històrico 
Espanyol. No hi ha recurs de cassació. Veure 
Catalunya 
Sentència del Jutjat penal número vint-i-sis de Barcelona de 14 de febrer de 2013. Seu de Barcelona. Recurs número 204/2012. Ponent Sra. Maria 
Angeles Falip Ibarz. Delicte contra els recursos naturals i el medi ambient; Contaminació acústica; Protecció drets fonamentals; Prova; Condemnatòria. 
Veure 
Sentència de l’Audiència Provincial de Tarragona de 31 de gener de 2013. Sala Penal. Seu de Tarragona. Secció 2ª. Recurs número 356/2012. Ponent 
Sra. Maria Concepción Montardit Chica. Urbanisme; Principi acusatori; Xarxa Natura 2.000; Sòl no urbanitzable i espaci d’interès natural i forestal; Error 
de tipus. Veure 
Sentència 49/2013, de 28 de febrer de 2013. Recurs d’inconstitucionalitat 988-2004. Interposat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en 
relació amb diversos preceptes de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes. Veure 
ARTÍCLES 
Custodiar la biodiversitat. Veure 
Is a Closed System of Legal Standing Always Safe for the Environment? The Case of Armenia (És un sistema tancat de legitimació sempre una opció 
segura per a la protecció del medi ambient? El cas d’Armènia). Veure 
El Lliure Accés a les Activitats de Serveis i la seva Aplicació en l’Àmbit de las Activitats Classificades. Estudi del Comportament Normatiu de les 
Comunitats Autònomes. Veure 
Poden els Animals ser Titulars de Drets? Alguns Arguments des d’una Teoria Garantista del Dret. Veure 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
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