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 Fins a la darrera frontera 

 

Internacional: 
Paissatge desolador després del nou terratrèmol a Nepal.  Veure 
La gran plataforma de gel de l’Antàrtida cada vegada més fina Veure 
L’aprovació de les prospeccions petrolíferes de Shell en l’Àrtic és un pas enrere Veure 
Unió Europea: 
Ecologistes en Acció, SEO/BirdLife y WWF presenten una campanya per protegirr la naturalesa europea Veure 
Cel·les solars de colors Veure 
Maltractament animal en el major productor d’ous d’Alemanya Veure 
En els propers anys un de cada tres europeus estarà exposat a l’amiant Veure 
Espanya: 
El Govern intenta imposar les curses de braus amb la llei del patrimoni cultural immaterial Veure 
91% de l’energia elèctrica renovable andalusa és eòlica, solar i biomasa. Veure 
Irresponsabilitat ‘supina’ en la protecció contra incendis a la nuclear d’Almaraz Veure 
El Prado, primer museu amb certificat de reducció de la petjada de carboni Veure 
Foment oculta la presència d’un petrolier avariat en aigües canàries Veure 
Catalunya:  
Un hort vertical amb seguiment pedagògic Veure 
Reivindiquen el carril bici en la tercera 'Tarracomalet' Veure 
Un núvol tòxic a la Canonja activa el pla d’emergència química. Veure 
El DOGC publica l'edicte, de 25 de maig de 2015, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic Veure 
CEDAT: 
Col·loqui Hispano-Mexicà: Reptes del Dret Ambiental Actual Veure 
Seminari de investigació Universitat Jaume I/ Universitat Rovira i Virgili Human Rights in Business Veure 
AAEDAT 
Green Session “The Disruption” Veure 
Jornada de Dret Ambiental titulada: "Medi ambient i energia: ensenyaments de la pràctica professional” Veure 
Jornades de Dret Ambiental: "La relació de l'ambient i el nostre interior” Veure 

NORMATIVA  
 
Unió Europea: 
Reglament d’execució (UE) n° 2015/762 de la Comissió, de 12 de maig de 2015, per el que s’aprova la substància bàsica hidròxid de calci en referència al 
Reglament (CE) n° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l’annex del 
Reglament d’Execució (UE) n° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a efectes del EEE). Veure 
Reglament d’execució (UE) n° 2015/748 de la Comissió, d’11 de maig de 2015, per el que s’estableixen els valors d’importació a tant alçat per a la 
determinació del preu d’entrada de determinades fruites i hortalisses. Veure 
Correcció d’errades de la Directiva 2009/30/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, per la que es modifica la Directiva 98/70/CE en 
relació  amb les especificacions de la benzina, el dièsel i el gasoil, s’introdueix un mecanisme per a controlar i reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, es modifica la Directiva 1999/32/CE del Consell en relació amb les especificacions del combustible utilitzat pels vaixells de navegació interior i 
es deroga la la Directiva 93/12/CEE. Veure 
(UE) n° 2015/720 del Parlament europeu i del Consell, de 29 de abril de 2015, per la que es modifica la Directiva 94/62/CE en referència a la reducció del 
consum de bosses de plàstic lleugeres (Text pertinent a efectes del EEE). Veure 
Reglament de execució (UE) n° 2015/722 de la Comissió, de 5 de maig de 2015, relatiu a l’autorització de la taurina como additiu en pinsos para cànids, 
fèlids, mustèlids y peixos carnívors (Text pertinent a efectes del EEE). Veure 
Reglament d’execució (UE) n° 2015/705 de la Comissió, de 30 d’abril de 2015, per el que s’estableixen mètodes de mostreig i criteris de rendiment dels 
mètodes d’anàlisi per al control oficial dels nivells d’àcid erúcic als aliments i es deroga la Directiva 80/891/CEE de la Comissió (Text pertinent a efectes del 
EEE). Veure 
Espanya: 
Reial Decret 380/2015, de 14 de Maig, per el que es regula la concessió directa de subvencions del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)". 
Reial Decret 355/2015, de 8 de Maig, per que es declara la situació de sequera a l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i s’adopten 
mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics. Veure 
Reial Decret 356/2015, de 8 de Maig, por el que es declaren en situació de sequera en l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Segura i 
s’adopten mesures excepcionals per ala gestió dels recursos hídrics. Veure 
Llei 9/2015, de 27 d’abril, de modificació de la Llei 2/2013, de 29 de Maig, de Renovació y Modernització Turística de Canàries, i d’altres lleis relatives a 
l’ordenació del territori, urbanisme, medi ambient, i així mateix de la Llei 4/2014, de 26 de juny, per la qual es modifica la regulació de l’arbitri sobre 
importacions i entregues de mercaderies a les Illes Canàries. Veure 
Llei 11/2015, de 30 de març de modificació de la Llei 10/2006, de 21 de desembre, d’Energies Renovables i Estalvi i Eficiència Energètica de la Regió de 
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Múrcia. Veure 
Catalunya: 
Decret 62/2015, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen mesures per a l’exercici de les competències de la Generalitat de Cataluña en matèria dels organismes 
modificats genèticament. Veure 
Edicte de 25 de maig de 2015, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic. Veure 
 
 

JURISPRUDÈNCIA  

Espanya: 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciòs-Administratiu. Nº 1607/2014, de 13 de maig de 2015. Certificat de convalidació de inversions destinades a 
la protecció del medi ambient. Deduccions. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 1183/2013, de 11 de maig de 2015. Decret 94/2010 de 9 d’abril per el que es declara la urgència de 
l’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres "Estació depuradora d’aigües residuals i col·lectores a la Serra de Fonts". La declaració 
d’urgent ocupació es un acte singular. Possibilitat de declarar la nul·litat del decret que acorda la urgent ocupació como conseqüència de la falta de la 
prèvia declaració de impacte ambiental del Projecte d’obres del que porta causa l’expropiació. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 4077/2012, de 16 d’ooctubre de 2014. Espais naturals. Acord del consell de govern de la comunitat de 
Madrid per el que es declara zona especial de conservació (zec) el lloc d’interès comunitari (lic) "cuencas de los ríos Alberche y Cofia" i s’aprova el pla de 
gestió de l’espai protegit xarxa natura 2000 denominat "cuencas y encinares de los ríos Alberche y Confio". No pertoca el recurs de cassació. 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 518/2013, de 08 de maig de 2015. Expropiació. Nous accessos als abocadors de Madrid. Tram 
Valdemingomez. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 2786/2013, de 07 de maig de 2015. Medio Ambient. Delimitació dels béns de domini públic marítim 
terrestre del tram de costa d’uns 2835 metros de longitud al terme municipal de Pineda de Mar. Recurrent: doña JOSEFA CADELLANS BURRIEL, en CARLES 
CADELLANS SOLER y na IVETTE CADELLANS SOLER. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 1991/2013, de 07, de maig de 2015. Cassació no pertoca perquè la sentència recorreguda no és 
incongruent donades les pretensions formulades a la demanda i les  raons exposades per a fonamentar-les, mentre que la denegació de la aprovació del 
Pla General d’Ordenació Urbana de San Miguel del Pino, decidida per l’acord impugnat per l’Administració de la Comunitat Autònoma, es basa en la 
protecció d’interessos supralocals. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 1761/2013, de 06 de maig de 2015 Cassació no pertoca perquè la Sentència, al haver enjudiciat  la Sala 
de instància la conformitat o no a Dret de l’aprovació definitiva parcial del Pla General d’Ordenació Urbana de Tazacorte no va incórrer en incongruència 
"ultra petita" ni omissiva, ni tampoc ha vulnerat la jurisprudència relativa a la delimitació de l’actuació administrativa impugnada, estant dita Sentència 
suficientment motivada, al acollir el criteri mantingut per Sentències fermes anteriors como raó per a decidir, el que implicava la intrascendència de la prova 
pericial en front el resolt por aquelles Sentències fermes en relació amb la classificació del sòl, que van declarar que el sòl en qüestió no reunia els serveis 
per a ser classificat com a sòl urbà. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 1919/2013, de 04 de maig de 2015. Pla Parcial. Homologació. Legislació Valenciana. Absència de 
Declaració de impacte ambiental. Extemporaneïtat del recurs improcedent. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 1957/2013, de  04 de maig de 2015. Aprovació definitiva de la 13ª modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Barakaldo. Motivació de la Sentència. Absència d’avaluació d’impacte ambiental. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 336/2013, de 04 de maig de 2015. Indemnització per vinculació singular pel planejament: Art. 35.b) del 
Text Refós de la Llei del Sòl de 2008. Veure 
 

ARTICLES 
  
Análisis de la exposición a la contaminación atmosférica y acústica en los centros educativos de Madrid Veure 
El tren fantasma de África: China impulsa un proyecto que ha de transformar África Oriental Veure 
Decálogo de propuestas nueva cultura del agua para cambiar la política de aguas en España Veure 
Nueva apuesta de la Unión Europea para reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras Veure 
Biocombustibles - Menos emisiones de CO2 y más seguridad alimentaria Veure 
Highly Efficient Perovskite Solar Cells with Tunable Structural Color Veure 
Què són les Escoles + Sostenibles? Veure 
Castilla y León. Red Natura 2000 Veure 
¿Qué es la alimentación détox? Veure 

 
 PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 
Capítols de llibre i articles en revistes 
 
BORRÀS PENTINAT, S., “Biocentric approach to protect nature: the Bolivian regulations on mother earth and living well”, en Sancin, V., Kovic Dine, M. (Eds.), 
International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014. Ljubljana (Eslovenia): IUS SOFTWARE, GV Zalozba, 2014, pp.139-156.  
GONZÁLEZ BONDIA, A., “La acción exterior en el Tratado de Lisboa”, en Esther Barbé (directora) La Unión Europea en las relaciones Internacionales, Tecnos, 
Madrid, 2014, pp. 35-58. 
PIGRAU SOLÉ, A; JARIA I MANZANO, J., “La aplicación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en el caso de los daños al medio 
ambiente causados por empresas españolas en terceros países”, en Carmen Márquez Carrasco (Ed.), España y la implementación de los principios rectores 
de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos: oportunidades y desafíos, Huygens, Barcelona, 2014, pp. 301-332.  
DE LA VARGA PASTOR, A.; SANZ RUBIALES, I., “Capítulo V. Regulación, problemática y régimen jurídico de los suelos contaminados: especial atención tanto a 
su declaración, inventario y sujetos responsables, como las diversas acciones que cabe emprender con la finalidad de recuperarlos y repararlos” en 
Fernando García-Moreno Rodríguez (coord.), Comentarios sistemáticos a la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Ed. Aranzadi, 
Cizur Menor, 2014, pp. 441-554.  

 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 

 
CARVALHO, EDSON FERREIRA DE., Curso de direito florestal brasileiro: sistematizado e esquematizado de acordo com as Leis 12.651/12 e 12.727/12. Curitiba: 
Juruá Editora, 2013. 
BUSTILLO BOLADO, ROBERTO O. GÓMEZ MANRESA, MARÍA FUENSANTA (dirs.), Desarrollo sostenible: análisis jurisprudencial y de políticas públicas. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson Reuters, 2014. 
SALINAS ALCEGA, SERGIO, El Cambio climático: entre cooperación y conflicto: propuestas desde el derecho internacional. Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014. 
PAREJO ALFONSO, LUCIANO, Comentarios a la Ley del Suelo: (texto refundido aprobado por R.D.L. 2/2008 de 20 de junio, modificado por la disposición final 
12ª de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas). Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.  

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-colegios-madrid.pdf
http://reportajes.lavanguardia.com/africa/#sthash.XrFcaMkT.dpuf
http://www.fnca.eu/images/documentos/DOCUMENTOS/20150513%20Propuestas%20para%20una%20pol%C3%ADtica%20sostenible%20del%20agua_s%C3%ADntesis.pdf
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/nueva-apuesta-de-la-union-europea-para-reducir-el-consumo-de-bolsas-de-plastico-ligeras/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/content/20130901TST18404/html/Biocombustibles
http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/nl504349z
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/escoles-sostenibles
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/actualidad-al-dia-castilla-y-leon-red-natura-2000/
http://www.ecoticias.com/alimentos/103325/alimentacion-detox
http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/pravne-knjige/pravna-literatura/international-environmental-law-2014/
http://www.tecnos.es/ficha.php?id=3589998
http://www.huygens.es/esp/libro/espa%C3%B1a-y-la-implementacion-de-los-principios-rectores-de-las-naciones-unidas
http://www.huygens.es/esp/libro/espa%C3%B1a-y-la-implementacion-de-los-principios-rectores-de-las-naciones-unidas
http://www.tienda.aranzadi.es/productos/ebooks/comentarios-sistematicos-a-la-ley-22-2011-de-28-de-julio-de-residuos-y-suelos/6518/4294967101
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Curso%20de%20direito%20florestal%20brasileiro%20
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D/XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D&SUBKEY=Desarrollo+sostenible%3A+an%C3%A1lisis+jurisprudencial+y+de+pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas/1%2C6075%2C6075%2CB/frameset&FF=XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XEl%20Cambio%20clim%C3%A1tico%3A%20entre%20cooperaci%C3%B3n%20y%20conflicto&SORT=D/XEl%20Cambio%20clim%C3%A1tico%3A%20entre%20cooperaci%C3%B3n%20y%20conflicto&SORT=D&SUBKEY=El+Cambio+clim%C3%A1tico%3A+entre+cooperaci%C3%B3n+y+conflicto/1%2C2043%2C2043%2CB/frameset&FF=XEl%20Cambio%20clim%C3%A1tico%3A%20entre%20cooperaci%C3%B3n%20y%20conflicto&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&SUBKEY=Comentarios+a+la+Ley+del+Suelo/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&SUBKEY=Comentarios+a+la+Ley+del+Suelo/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&1%2C1%2C
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LOZANO CUTANDA, BLANCA, Tratado de derecho ambiental. Madrid: Centro de Estudios Financieros, DL 2014.  
GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, FERNANDO (dir.), Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2014.  

 
AGENDA  
 
Sessions de debat sobre economia circular a Brussel·les Veure 
Jornada sobre les convocatòries de subvencions del Fons Nacional d'Eficiència Energètica Veure 
30 anys de la Llei d'Espais Naturals: balanç i reptes Veure 
Missió Medi Ambient i Energia a Brussel·les Veure 
Jardinejant. Taller de prototipat col·laboratiu de tecnologies aplicades a la jardineria Veure 
Cicle "Desperta. El planeta et necessita "2015 Veure 
XIII Congrés de Psicologia Ambiental-PSICAMB Veure 
AIDIPE 2015, XVII Congrés Internacional d'Investigació Educativa Veure 
XVIII Congrés Mundial d'Educació Ambiental Veure 
III Congrés d'Educació Ambiental dels Països i Comunitats de Llengua Portuguesa Veure 
X Convenció Internacional sobre  Medio Ambient i Desenvolupament. Veure 
Megaciutats 2015: Desenvolupament Sostenible, Creixement Constructiu Veure 
 
 
 

 

Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del 

Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.  
Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat@urv.cat 

 

http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XTratado%20de%20derecho%20ambiental&SORT=D/XTratado%20de%20derecho%20ambiental&SORT=D&SUBKEY=Tratado+de+derecho+ambiental/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XTratado%20de%20derecho%20ambiental&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Comentarios%20sistem%C3%A1ticos%20a%20la%20Ley%2022%2F2011
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
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