
 

  

 

  

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

Congrés DESAFIAMENTS DEL DRET D'AIGÜESVeure 
VOLT II: un repte als grans projectes energètics Veure 
Inscripcions encara obertes per a curs de formació en drets humans. Veure 
Curs de càlcul de petjada de carboni. Veure 
Obert el concurs per adjudicar la redacció de la revista '.ambiental'Veure 
 Internacional 
Internacional: 
La Terra està entrant en una nova fase d'extinció. Veure 
L'Everest s'ha mogut pel terratrèmol del Nepal. Veure 
El Papa denuncia la "deute ecològic" entre nord i sud. Veure 
La policia de l'Equador confisca 100.000 aletes de taurons a pescadors il·legals. Veure 
L'ONU denuncia el comerç il·legal i l'abocament de residus electrònics. Veure 
Corea del Nord es mor de set i de fam. Pyonyang reconeix que pateix la pitjor sequera en 100 anys. Veure 
Bill Gates fa un pas endavant, invertirà més de 2.000 milions de dòlars en energies renovables. Veure 
Unió Europea: 
La Mediterrània té un residu de plàstic cada quatre metres quadrats. Veure 
Europa 'apressa' a Espanya per assegurar que complirà amb els seus objectius en 2020 sobre energies renovables. Veure 
Delinqüència en el sector europeu de reciclatge de bateries de cotxe. Veure 
Espanya: 
La qualitat de l'aire a l'Estat espanyol durant 2014. Veure 
La Junta inverteix prop de 200.000 euros en la restauració de la de la Torre-Fortalesa de Huétor Tájar. Veure 
El ‘Valle Salado’ ha rebut el premi de Conservació en els Premis Europa Nostra. Veure 
Catalunya:  
Mollet del Vallès, premiat pel seu respecte al medi ambient. Veure 
Catalunya acull la Reunió Anual de Treball de Governadors sobre Clima i Boscos.Veure 
Mediterrània inicia una recollida de signatures en línia per demanar que es faci un estudi epidemiològic al Camp de Tarragona. Veure 
UNESCO, reunió al castell de Castellet. Veure 
CEDAT: 
Terraqui signa un conveni marc amb el CEDAT (Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona) de la Universitat Rovira i Virgili. Veure 
Conferència de Clausura del Curs 2014/15 del Màster Universitari en Dret Ambiental URV. Veure 
Jornada: "30 anys de la Llei d'Espais Naturals. Aspectes Jurídics”. Veure 
III Strathclyde Postgraduate Colloquium on Environmental Law and Governance. Veure 
IGLP: The Conference: New Directions in Global Thought. Veure 
Training Session & Consortium Meeting Human Rights in Business. Veure 
Nueva Encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente. Veure 
  

  

 
Unió Europea: 
Reglament (UE) 2015/1006 de la Comissió, de 25 de juny de 2015, per el que es modifica el Reglament (CE) núm. 1881/2006 en quant al contingut 
màxim d’arsènic inorgànic als productes alimentaris. Veure 
Decisió (UE) 2015/989 del Consell, de 15 de juny de 2015, sobre la posició que s’ha d’adoptar, en nom de la Unió Europea, al Sub-comité de Comerç i 
Desenvolupament Sostenible creat per l’Acord d’Associació entre la Unió Europea i la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica i els seus Estas membres, 
per una part, i la República de Moldàvia, per altra, en el que fa referència a l’adopció del reglament intern del Sub-comité de Comerç i Desenvolupament 
Sostenible i la llista de persones per actuar com experts en els procediments del Grup d’Experts de Desenvolupament Sostenible i tinguin capacitat per a 
fer-ho. Veure 
Decisió d'Execució (UE) 2015/975 de la Comissió, de 19 de juny de 2015, relativa a una mesura adoptada per Espanya de conformitat amb la Directiva 
2006/42 / CE del Parlament Europeu i del Consell per prohibir la introducció en el mercat d'un trepant d'impacte importada a Espanya per HIDALGO'S 
GROUP, Espanya [notificada amb el nombre C (2015) 4086] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Veure 
Reglament (UE) 2015/896 de la Comissió, de 11 de juny de 2015, pel qual es modifica l'annex IV del Reglament (CE) n ° 396/2005 del Parlament 
Europeu i del Consell pel que fa al límit màxim de residus de Trichoderma polysporum, cep IMI 206.039, Trichoderma asperellum (anteriorment, T. 
harzianum), ceps ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (anteriorment, T. harzianum), ceps IMI 206.040 i T11, Trichoderma harzianum, ceps T-22 i 
ITEM 908, Trichoderma gamsii (anteriorment, T. viride), cep ICC080, Trichoderma asperellum, cep T34, Trichoderma atroviride, cep I-1237, geraniol, 
timol, sacarosa, sulfat fèrric [sulfat de ferro (III)], sulfat ferrós [sulfat de ferro (II)] i àcid fòlic en determinats productes (Text pertinent a l'efecte de 
l'EEE). Veure 
Reglament (UE) 2015/868 de la Comissió, de 26 de maig de 2015, pel qual es modifiquen els annexos II, III i V del Reglament (CE) n ° 396/2005 del 
Parlament Europeu i del Consell pel que fa a els límits màxims de residus de 2,4,5-T, BARBANO, binapacril, bromofós-etil, canfecloro (toxafè), 
clorbufam, cloroxurón, clozolinato, DNOC, dialato, dinoseb, dinoterb, dioxatión, òxid d'etilè, acetat de fentina , hidròxid de fentina, flucicloxurón, 
flucitrinato, Formotion, mecarbam, metacrifos, monolinurón, fenotrina, PROFAM, pirazofos, quinalfós, resmetrina, tecnaceno i Vinclozolina en 
determinats aliments (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Veure 
Decisió (UE) 2015/801 de la Comissió de 20 maig 2015 relativa al document de referència sobre les millors pràctiques de gestió mediambiental, 
indicadors de comportament mediambiental i paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector del comerç al detall, de conformitat 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: 
Direcció General de sostenibilitat de la costa i del mar. Anunci de notificació de 22 de juny de 2015 en procediment de delimitació aprovat per l'OM de 
22 de juny de 2015, del tram de costa comprès entre punta L'Escaleta i el límit amb el terme municipal de Finestrat, al terme municipal de Benidorm 
(Alacant). DONIS01 / 13/03/0006. Veure 
Reial Decret 524/2015, de 19 de juny, pel qual es disposa el cessi de don Federico Ramos d'Armes com a Secretari d'Estat de Medi Ambient. Veure 
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Anunci de licitació de: Comitè Executiu de la Mancomunitat dels Canals del Taibilla. Objecte: Servei d'assistència tècnica en la redacció de projectes, 
elaboració de documentació tècnica i seguiment d'inversions per Àrea de Projectes i Obres. Expedient: V-03 / 15-05. Veure 
Resolució de 8 de juny de 2015, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, per la qual es publica Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient en 
matèria de patrimoni natural i biodiversitat. Veure 
Llei 8/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i per la qual es regulen determinades 
mesures tributàries i no tributàries en relació amb l'exploració, investigació i explotació d'hidrocarburs. Veure 
Catalunya: 
Resolució TIESO/1296/2015, de 20 de maig, per la qual es fa públic l'Acord de no-aplicació del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària del 
projecte "Autopista Blanes - Lloret de Mar. Nou itinerari. Tram: Tordera - Blanes - Lloret de Mar ", als termes municipals de Tordera, Blanes i Lloret de 
Mar. Veure 
Resolució TIESO/1329/2015, de 22 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. Veure 
 

JURISPRUDÈNCIA  
Espanya: 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Núm. 3175/2013, de 15 de juny de 2015. Expropiació Forçosa. Projecte d’expropiació “Adequació de la 
infraestructura de pistes de Base Aèria de Torrejón de Ardoz al nou camp de vol de l’Aeroport de Madrid-Barajas" al terme municipal d’Alcalá de 
Henares (Madrid). Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Núm. 2703/2013, de 8 de juny de 2015. Avaluació ambiental estratègica. Supòsits d’aplicació. Efectes 
significatius sobre el medi ambient. Modificació que serveix com a marc a futurs projectes. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Núm. 1807/2013, de 05 de juny de 2015. Responsabilitat patrimonial per canvi de planejament. 
Prescripció. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Núm. de Recurs: 1896/2013, de 5 de juny de 2015. Urbanisme i medi ambient. Àmbit d’aplicació de 
l’Avaluació ambiental estratègica. El contingut material de planejament impugnat, en la mesura que afecta a l’ordenació del territori i usos del sòl, 
determinava la presumpció de que tenia efectes significatius sobre el medi ambient. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Núm. de Recurs: 2600/2014, de 03 de juny de 2015. Pla General d’Ordenació Urbana d’Arona 
(Tenerife). El mateix pla ja va ser anul·lat per una altra sentència precedent, ferma per haver estat confirmada en cassació pel Tribunal Suprem el 2 de 
juny de 015 (recurs de cassació nº 3847/2013, degut ala necessita d’avaluació ambiental estratègica. Efectes erga omnes de les sentències de nul·litat 
de disposicions de caràcter general (art. 72.2 LJCA). Pèrdua sobrevinguda d’objecte del recurs de cassació. Doctrina del Tribunal Suprem al respecte. 
Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Núm. de Recurs: 5285/2011, de 2 de juny de 2015. ITC/ 3315/2007, de 15 de novembre, que regula 
per a l’any 2006, la minoració de la retribució de l’activitat de producció d’energia elèctrica en l’import equivalent al valor dels drets d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle assignats gratuïtament. -Art. 9.3 de la CE, l’artícle 2 del RD-Llei 3/2006, art. 2 de la Llei 50/1997. Valoració de la Prova.-
HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO SA-. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Núm. de Recurs: 3487/2013, de 2 de juny de 2015. Pla General d’Ordenació Urbana de Arona 
(Tenerife). Falta de motivació específica, referida a aquest concret pla, sobre la inviabilitat de l’avaluació ambiental estratègica prevista als articles 7, 9 y 
disposició transitòria primera de la Llei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 
Precedents en la Sentencia del Tribunal Suprem d’11 de novembre de 2014 (recurs de cassació nº 2058/2012), en atenció a una motivació oferta per la 
Administració coincident amb l’examinada. Veure 
ARTICLES 
Nuevo régimen de los traslados de residuos en el interior del Estado: análisis de las principales cuestiones. Veure 
Manual de compra verde para tecnologías de información y comunicación. Veure 
Plan de Acción de Eficiencia Energética en la Industria de Cataluña. Veure 
Cuatro recetas ‘básicas’ para cuidarte por dentro y por fuera. Veure 
Conocer la energía. ¿Qué es el petróleo? Veure 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 
Capítols de llibre i articles en revistes 
Griglio, E; Jaria I Manzano, J. “Legal Transplants in the Spanish Parliamentary Architecture and Legislative Decision-Making”, Nicola Lupo, Lucia 
Scaffardi (eds.), Comparative Law in Legislative Drafting. The Increasing Importance of Dialogue amongst Parliaments, Eleven Publishing, La Haia, 
2014, pp. 97-120. 
Pigrau Solé, A. Correspondents’ Reports, “Spain”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 16, 2013,T.M.C. Asser Instituut, The Netherlands, 
2014. http://www.elevenpub.com/law/catalogus/comparative-law-in-legislative-drafting-[Disponible en línea 
en http://www.asser.nl/upload/documents/20140523T035810 Spain%20YIHL%2016%202013.pdf ] 
Cocciolo, E. “Banca en la sombra, agencias de calificación y derecho. Una visión sobre la regulación y el lado oscuro del sistema financiero global”, en 
Salvador Armendáriz, M. (coord.), Regulación bancaria: transformaciones y Estado de Derecho, Aranzadi, 2014, pp. 343-393. 
Quintero Olivares, G. “Definiendo el terrorismo: normatividad y materialidad”, en  Revenga Sánchez, M. (Dir.), “Terrorismo y Derecho Bajo la Estela del 
11 de Septiembre”,   Valencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.  
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
Vega de Kuyper, Juan Carlos. Fonts de energía, renovables y no renovables: aplicaciones. México: Alfaomega, Barcelona: Marcombo, 2014.  
González Sánchez, Sara. Derechos y mercados de gases de efecto invernadero. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
Cases Méndez, José Ignacio (editor). Catástrofes medioambientales: la reacción social y política. Valencia: Tirant lo Blanch,  2010. 
Macrory, Richard. Regulation, enforcement and governance in environmental law. Segunda edición, Hart,  Oxford [etc.], 2014.  
Pereira, Eduardo G. (editor).  The encyclopedia of oil and gas law. London, United Kingdom: Globe Law and Business, 2014. 
Heijden, Jeroen van der. Governance for urban sustainability and resilience: responding to climate change and the relevance of the built 
environment. Cheltenham, UK   Northampton, MA: Edward Elgar, 2014. 
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