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Editorial. Esperança, expectació, prevenció, temor... Arriba Rio+20 Veure 
                   Tarragona

AGENDA  
10ª Jornada de Prevenció de residus- Crida propostes resum de ponència Veure 
Curs: "La petjada ecològica de Catalunya: interpretació i aplicació a escala municipal" Veure 
Convocatòria d'Investigacions Veure 
Certificat Professional en Planificació Ambiental Estratègica i Sostenibilitat Veure 
Ethica: Forma’t en finances ètiques Veure 
 NOTÍCIES Internacional 
Internacional  
La Presidenta de Brasil guarda silenci mentre el món exigeix que veti la llei que sentencia el futur de la Amazònia Veure 
L'auge del carbó a Austràlia posa en perill les balenes Veure 
Les emissions d'òxid nitrós pujaran un 16 % la propera dècada Veure 
La FAO debat sobre desaprofitament d'aliments i canvi climàtic Veure 
El Marroc defensa les renovables com a necessitat Veure 
Europa: 
El Marroc defensa les renovables com a necessitat Veure 
El sector de la impressió digital es compromet a fabricar a Europa productes que estalviïn més de 27 milions de quilowatts  l'any Veure 
Europa ha de fer un ús més eficient de l'aigua Veure 
Medi ambient: S'inaugura a Brussel·les la Setmana Verda Veure 
Medi ambient: una nova dotació de 34,8 milions d'euros per portar solucions mediambientals al mercat Veure 
Espanya 
Les organitzacions ecologistes alerten que Espanya no compleix els objectius europeus de reciclatge Veure 
Confirmen que dos parcs eòlics a Castella i Lleó són il·legals Veure 
Espanya és el segon país europeu amb més projectes aprovats pel Programa LIFE Veure 
Grups ecologistes critiquen la visita d’ Adelson Veure 
WWF demana que l'aqüífer de Doñana es declari ‘sobreexplotat’ Veure 
Joves empresaris salven la crisi amb negocis ecològics Veure 
Extremadura treballa en un mapa de zones per abandonar els cadàvers animals Veure 
Catalunya   
Què fan els ambientòlegs emprenedors? Veure 
S'ha publicat el número 54 del Butlletí de novetats del Centre de Documentació de Medi ambient Veure 
L'Agència de Residus participa en el Projecte Regions per al Reciclatge R4R (Regions 4 Recycling) Veure 
L'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació de Barcelona obren un web per a Rio+20 Veure 
Denuncien l'ús d'una zona protegida a la Masó com a pedrera de la A-27 Veure 
CEDAT-URV 
Segona fase de preinscripció d'estudis del Màster Universitari en Dret Ambiental, del 20 de Maig fins al 15 de Juny Veure 
Acte de cloenda de la IXª edició del Màster Universitari en Dret Ambiental Veure 
Seminari internacional "Public Policy and Regulation on Climate Change and Plug-in Electric Vehicles. A Comparative View Between the United States 
and the European Union" Veure 
Taula rodona: el treball clínic ambiental en tres casos que hem avançat amb l'Observatori de Conflictes Ambientals –OCA- del conflicte miner a Caldas i 
el seu estat actual Veure 
S'ha publicat la Memòria d'Activitats 2011 del CEDAT Veure 
S'ha publicat l’ EJOLT Report 4: Legal avenues for EJOs to claim environmental liability Veure 
El CEDAT acreditat per participar a la Conferència per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides Rio+20 Veure 
A partir del 4 de juny, la URV engega la millora del sistema de recollida selectiva de residus sòlids urbans Veure 
AAEDAT: 
I Mercat d'Intercanvi de Tarragona Veure 
I Concurs de Fotografia de Tarragona Natural Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Directiva C 113/40 de 18 d'abril de 2012 sobre el soroll ambiental. Veure 
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Proposta de Directiva del Consell per la qual s'estableixen les normes de seguretat bàsiques 
per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició a radiacions ionitzants» [COM(2011) 593 final — 2011/0254] Veure 
Decisió del Banc Central Europeu, de 26 d'abril de 2012 , per la qual es modifica la Decisió BCE/2011/8 sobre els procediments d'acreditació 
mediambiental i de seguretat i higiene per a la producció de bitllets en euros Veure 
Decisió d'Execució de la Comissió, de 23 d'abril de 2012 , sobre el reconeixement del règim «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol 
production» per demostrar el compliment dels criteris de sostenibilitat de conformitat amb les Directives 2009/28/CE i 98/70/CE del Parlament Europeu i 
del Consell Veure 
Espanya 
Reial Decret-llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de 
comunicacions electròniques, i pel qual s'adopten mesures per a la correcció de les desviacions per desajustaments entre els costos i ingressos dels 
sectors elèctric i gasista. Veure 
Reial Decret-llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi ambient. Veure 
Decret 71/2012, de 20 de març, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic i de funcionament del Consell Andalús del Olivar. Veure 
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Ordre IET/822/2012, de 20 d'abril, per la qual es regula l'assignació de quantitats de producció de biodiésel per al còmput del compliment dels objectius 
obligatoris de biocarburants. Veure 
Catalunya  
Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. Veure 
 JURISPRUDENCIA 
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala quarta), de 29 de març de 2012, assumpte C-1/11, per la qual es resol una qüestió 
prejudicial relativa a la interpretació de l'article 18 del Reglament 1018/2006, relatiu al trasllat de residus. Veure 
Interlocutòria del Tribunal General de 23 de març de 2012 — Ecologistes en Acció/Comissió «Accés als documents — Reglament (CE) n ° 1049/2001 — 
Denegació tàcita d'accés — Interès a exercitar l'acció — Decisió expressa adoptada després de la interposició del recurs — Sobreseïment» Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 22 de març de 2012 (petició de decisió prejudicial plantejada per la Cour constitutionnelle — Bèlgica) 
— Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL/Governo de la Région de Bruxelles-
Capitale (Directiva 2001/42/CE — Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient — Concepte de plans i programes 
«exigits per disposicions legals, reglamentàries o administratives» — Aplicabilitat d'aquesta Directiva a un procediment de derogació total o parcial d'un 
pla d'ús del sòl) Veure 
Espanya 
Sentència de l'Audiència Nacional de 13 d'abril de 2012 (Sala contenciosa administrativa, Secció 1, Ponent: Diego Córdoba Castroverde). En el supòsit 
d'enjudiciament, s'impugna per part de l'Ajuntament de Sagunt, l'Ordre Ministerial de 13 de juliol de 2010, dictada pel Ministeri del Medi ambient per la 
qual es va aprovar la partió dels béns de domini públic marítim-terrestre (d'ara endavant DPMT) del tram de costa d'uns 3900 metres compresos en el 
terme municipal de Sagunt. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 21 de març de 2012 (Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, Ponent: Jorge Rodríguez –Zapata Pérez) Reglament 
d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (RAMINP); Vigència RAMINP; Normes autonòmiques de prevenció; Tècnica distància mínima; 
Prevenció integrada. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2012 . Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, Ponent Mariano D'Or-Polit López. Pla d'Ordenació de 
Recursos Naturals; Pla Rector d'Ús i Gestió; Defensa Nacional; comunicació prèvia; conflicte de competències. Veure 
Sentència del Tribunal Suprems d'11 de maig de 2012, Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, Maria del Pilar Teso Gamella Recurs de cassació. 
Acord de suspensió del Pla General d'Ordenació Urbana de 1969 dels Molins (Madrid). Invocació de falta de motivació de la sentència i infracció de la 
desviació de poder. Veure 
Catalunya: 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10 de febrer de 2012. Sala del Contenciós. Seu de Barcelona. Secció 3ª. Recurs número 
116-2008. Ponent Sra. Ana Rubira Moreno. Urbanisme; Pla d'Ordenació Urbanística Municipal; Avaluació d'Impacte Ambiental; Desenvolupament 
Urbanístic Sostenible. Veure 
ARTICLES 
"Reduir la jornada laboral és clau per a afrontar els reptes ambientals, socials i econòmics del segle XXI" Veure 
Els reptes i oportunitats comercials de l’adaptació al canvi climàtic a Catalunya Veure 
La privatització de l’aigua a Espanya Veure 
Les noves formes de turisme com a instrument per aconseguir un desenvolupament sostenible i integrador Veure 
¿Xarxa natura 2000 o Xarxa Natura?. Arqueologia de la Directiva 92/43  Veure 
El Pla d’ Ordenació dels Recursos Minerals d’ Andalusia (2010-2013) Veure 
L’ economia del bé comú Veure 
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