
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Editorial.  Un líder global en la lluita contra el canvi climàtic?  Veure	
 
Camp de treball 'Els veritables habitants del llac de Banyoles'. Veure 
Sortida matinal d'ornitologia a la Vall d'Aran. Veure 
XII Congrés Internacional de Psicologia Ambiental. Veure 
Pollutec Horizons. Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional  
Drets Humans i de la Naturalesa en alerta, nou vessament a l’Amazònia Equatoriana. Veure 
Obama proposa un pla de "atac coordinat" contra el canvi climàtic. Veure  
El Banc Mundial limitarà fons per a les plantes d'energia que usin carbó. Veure 
El diòxid de titani pot ajudar a emmagatzemar energia de fonts renovables. Veure 
El Fons Mundial per al Medi ambient dóna 18,4 milions de dòlars a Mèxic. Veure 
Europa 
Possibilitats de pesca per 2014: nous passos amb la intenció de l'eliminació de la sobrepesca. Veure 
Les petrolieres seran responsables per danys fins a 370 quilòmetres de la costa. Veure 
Brussel·les vol controls de les nuclears cada sis anys. Veure 
“Meteorit” de 35 tones d'escombraries cau a Ginebra per denunciar brutícia. Veure 
La UE vol que els grans bucs rendeixin comptes sobre les seves emissions. Veure 
Espanya 
Cinc CCAA mostren intenció de recórrer la Llei de Costes davant el Constitucional. Veure 
El 96% dels incendis forestals a Espanya es deuen a l'acció de l'home. Veure 
Indústria confirma el cessament definitiu de Garoña abans del 6 de juliol. Veure 
Les espanyoles superen sis vegades la mitjana de mercuri europea. Veure 
Monsanto ‘tira la tovallola’ a Europa, salvo… a Espanya i Portugal. Veure 
Catalunya 
Els catalans més nens reciclen oli de cuina residual per produir biodièse. Veure  
Multa de 500.000 euros a Repsol per el vessament de nafta a Tarragona. Veure  
Els parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Delta de l'Ebre renoven la seva carta de turisme sostenible. Veure 
Conveni entre Agricultura i Baleària per a la conservació de la biodiversitat marina. Veure 
Catalunya recicla el 82% dels envasos, molt per sobre de la mitjana espanyola. Veure 
CEDAT-URV 
Visita del CEDAT al Centre Neozelandès de Dret Ambiental. Veure 
Intervenció de la Dra. Maria Marquès a la sessió del Teachig Workshop. Veure 
11th Congrés de la IUCN Academy of Environmental Law. Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Reglament d'execució (UE) nº 567/2013 de la Comissió de 18 de juny de 2013 que corregeix el Reglament (CE) no 1235/2008, pel qual s'estableixen les 
disposicions d'aplicació del Reglament (CE) no 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països 
(Text pertinent a l'efecte del EEE). Veure 
Reglament (UE) nº 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013 relatiu a un mecanisme per al seguiment i la notificació de les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle i per a la notificació, a nivell nacional o de la Unió, d'una altra informació rellevant per al canvi climàtic, i pel qual 
es deroga la Decisió no 280/2004/CE (Text pertinent a l'efecte del EEE). Veure 
Reglament (UE) No 617/2013 de la Comissió de 26 de juny de 2013 pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del 
Consell quant als requisits de disseny ecològic aplicables als ordinadors i servidors informàtics (Text pertinent a l'efecte del EEE). Veure 
Directiva 2013/30/UE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de juny de 2013 sobre la seguretat de les operacions relatives al petroli i al gas mar 
endins, i que modifica la Directiva 2004/35/CE (Text pertinent a l'efecte del EEE). Veure 
Reglament d'Execució (UE) No 578/2013 de la Comissió de 17 de juny de 2013 pel qual se suspèn la introducció a la Unió d'espècimens de 
determinades espècies de fauna i flora silvestres. Veure 
Decisió d'execució de la Comissió de 21 de juny de 2013 per la qual s'estableix un programa específic de control i inspecció de les pesqueres de bacallà, 
areng, salmó i amploia del Mar Bàltic. Veure 
Decisió No. 529/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013 sobre normes comptables aplicables a les emissions i absorcions 
de gasos d'efecte hivernacle resultants d'activitats relatives a l'ús de la terra, el canvi d'ús de la terra i la silvicultura i sobre la informació relativa a les 
accions relacionades amb aquestes activitats. Veure 
Decisió del Consell de 13 de maig de 2013 relativa a la posició que ha de prendre's en nom de la Unió Europea a l'Organització Marítima Internacional 
(OMI) en relació amb l'adopció de determinats codis i les esmenes corresponents de determinats convenis i protocols. Veure 
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la proposta de Decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa al programa general de Medi 
ambient de la Unió fins a 2020 «Viure bé, respectant els límits del nostre planeta». Veure 
Espanya 
Acord de cooperació entre el Regne d'Espanya i la República Portuguesa relatiu a la constitució del Parc Internacional Tajo - Teixeixo, fet a Porto el 9 de 
maig de 2012. Veure 
Reial decret 387/2013, de 31 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 342/2007, de 9 de març, pel qual es regula el desenvolupament de les 
funcions del Programa MaB, així com el Comitè Español del citat programa, en l'Organisme Autònom Parcs Nacionals. Veure 
Reial decret-llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la recerca, el desenvolupament i la 
innovació. Veure 
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Reial decret 478/2013, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del Duero. Veure 
Llei 7/2013, de 25 de juny, de declaració del Parc Nacional de la Serra de Guadarrama. Veure 
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Veure 
Catalunya  
 
Ordre AAM/114/2013, de 4 de juny, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes destinades a la millora de la producció i la comercialització 
dels productes de l'apicultura, i es convoquen les corresponents de 2013. Veure 
Ordre AAM/113/2013, de 4 de juny, pel qual es modifiquen les ordenis AAR/382/2010, de 6 de juliol, i AAR/122/2011, de 14 de juny, relatives a 
determinades ajudes destinades a inversions de les indústries agràries i alimentàries, i l'Ordre AAR/490/2010, de 15 d'octubre, que regula la 
comunicació prèvia a l'inici de les inversions esmentades. Veure 
Ordre AAM/133/2013, de 10 de juny, pel qual s'aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció 
especial.Veure 
Ordre TES/110/2013, de 4 de juny, per la qual es crea el Comitè d'experts per a la reforma de les polítiques d'ordenació territorial i urbanisme de 
Catalunya. VeureISPRUDENCIA 
JURISPRUDÈNCIA 
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Desena) de 25 d'abril de 2013 — Comissió Europea/República Eslovaca (Incompliment d'Estat — Directiva 
1999/31/CE — Abocament de residus — Article 14 — Abocador existent — Inexistència d'un pla de condicionament de les instal•lacions — Possibilitat de 
continuar les operacions). Veure 
Sentència del Tribunal General de 25 d'abril de 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami i altres/Comissió [ «Comerç dels productes derivats de la foca — 
Reglament (CE) n ° 1007/2009 — Disposicions específiques d'aplicació — Reglament (UE) n ° 737/2010 — Prohibició de comercialització d'aquests 
productes — Excepció en benefici de les comunitats inuit — Excepció d'il•legalitat — Base jurídica — Subsidiarietat — Proporcionalitat — Desviació de 
poder» ]. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 18 d'abril de 2013 (petició de decisió prejudicial plantejada pel Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg — Alemanya) — L/M (Directiva 2001/42/CE — Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient — Article 3, 
apartats 4 i 5 — Determinació del tipus de plans que poden tenir efectes significatius en el medi ambient — Planes urbanístics de «desenvolupament 
intern» dispensats d'avaluació mediambiental en virtut de la normativa nacional — Valoració errònia del requisit qualitatiu del «desenvolupament intern» 
— Manca de rellevància pel que concerneix a l'eficàcia jurídica del pla urbanístic — Menyscapte de l'efecte útil de la Directiva). Veure 
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem de 13 de juny 2013 (Sala del Contenciós, Secció 2ª. Ponent: Jose Antonio Montero Fernandez). Exercici de 2004, Impost 
autonòmic sobre Determinades Activitats que Incideixen en el Medi ambient. Determinació de la base imposable. Estimació indirecta, conforme a 
controls realitzats per servei oficial l'any 2000, existint mesuraments reals i actuals: Vulneració del principi de capacitat econòmica. No es vulnera el citat 
principi doncs estem davant un acte d'aplicació de la normativa aplicable. Motivació: reproducció del debat de la instància. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 13 de juny 2013 (Sala del Contenciós, Secció 2ª. Ponent: Manuel Martin Timon). Aprofitaments hidràulics.- Cànon de 
regulació indirecta.- Constitucionalitat.- Riu no regulat. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 14 de juny 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Mariano d'Or-Polit Lopez). Resum: Doctrina jurisprudencial 
sobre la falta d'informe de la Confederació Hidrogràfica, en procediment d'aprovació d'instruments d'ordenació urbanística, sobre la suficiència de 
recursos hídrics. L'informe sobre la suficiència de recursos hídrics a emetre pels Organismes de conca és preceptiu i vinculant. Veure  
Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Partió de Béns de Domini Públic 
Marítim Terrestre en el terme municipal de Cartagena (Múrcia). Valoració de la prova lògica i racional. No escau al recurs de cassació. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 24 de juny 2013 (Sala del Contenciós, Secció 6ª. Ponent: Octavio Juan Herrero Pina). Expropiació Forçosa. Reversió. 
Compliment de la fi de l'expropiació. Improcedència de la reversió. Polígon Ademús. Veure 
Catalunya 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 8 de maig de 2.013. Sala del contenciós. Secció 3ª. Recurs número 178/2009. Ponent Sra. 
Ana Rubira Moreno. Contaminació acústica; elements constitutius de la responsabilitat patrimonial de l'Administració; inactivitat de l'Ajuntament; no 
acreditació de la relació de causalitat entre la inactivitat i el dany; Desestimatòria. Veure 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 27 de maig de 2.013. Sala del Contenciós. Secció 4ª. Recurs número 379/2010. Ponent Sra. 
Maria José Moseñe Gracia. Funcionament anormal serveis públics; síndrome d'hipersensibilitat química múltiple; responsabilitat patrimonial de 
l'Administració; estimatòria parcialment. Veure 
ARTICLES  
La garantia de disponibilitat de recursos hídrics en l'aprovació definitiva dels plans urbanístics. Veure 
La transposició de la Directiva d'Emissions Industrials i la seva incidència en la Llei 16/2002 de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. Veure 
L'inapreciable valor del medi ambient. Veure 
Ecosystem Services: A Possible New Approach in the Valuation of Compensation for Land Expropriation in Cameroon (Serveis Ecosistèmics: Un possible 
enfocament en la Valoració de la Compensació per Expropiació de Terres a Camerun). Veure 
PUBLICACIONS DELS INVESTIGADORS DEL CEDAT 
Llibres i Monografies 
Lozano Cutanda, B.; Pernas García, J.J.; Sánchez Lamelas, A. Evaluaciones de impacto ambiental y autorización ambiental integrada. Doctrina, textos 
legales, anotados y jurisprudencia. Madrid: La Ley, Grupo Wolters Kluwer, 2012.  
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