
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ORMATIVA    

 
1º Dia de les Papallones. Veure 
Activitats als parcs, platges i rius metropolitans. Veure 
Cursos Naturalistes de la Institució Catalana d’Història Natural. Veure 
Visita al paratge de Tudela amb un guia expert del Parc. Veure 
Barcelona Design Week 2013. Ecodesign. Veure 
EcoVerd: Fira de Cooperació i Sostenibilitat. Veure 
Jornada Ecodiscat 2012-2015. Veure 
Curs d’Estiu “L’ecologització del Mercat: Límits Jurídics a les llibertats econòmiques i incentius a la responsabilitat social”. Veure 
Parlem del temps. Història de l’afició meteorològica a Catalunya. Veure 
Congrés Internacional de Psicologia Ambiental. Veure 
NOTíCIES Internacional 
Internacional: 
Les tortugues o la mort. Veure 
La paradoxa de cremar arbres per protegir el medi ambient. Veure 
La desforestació que va acabar amb les llavors grans a la selva brasilera. Veure 
La Xina estalvia tones de cru en 5 anys sense borses de plàstic gratuïtes. Veure 
Unió Europea 
La Comissió Europea reforça la seguretat alimentària a la Unió Europea. Veure 
Dotació de la Comissió Europea de 31,5 milions d’euros per a comercialitzar solucions mediambientals. Veure  
L’escassetat d’aigua, problema planetari greu en el termini de dos generacions de agua. Veure 
Els ministres de Pesca accepten repartir les quotes amb criteris mediambientals. Veure 
Experts alemanys desaconsellen el "fracking" pels seus riscos mediambientals. Veure 
Espanya 
Greenpeace denuncia que la sobrepesca ha destruït més de 50.000 llocs de treball a Espanya. Veure 
L'Executiu espanyol s'enfronta a desenes de milers de plets per la fotovoltaica. Veure 
Canàries ha d'implantar un sistema de tornada d'envasos pel medi ambient i el turisme sostenible. Veure 
Espanya és el país europeu amb major nombre d'espècies amenaçades. Veure 
“El més important en aquesta vida no és passar de puntetes”. Veure 
La futura Llei de Parcs Nacionals serà taxativa amb la prohibició de caçar. Veure 
Catalunya 
Barcelona es prepara per convertir-se a la capital mundial del cotxe elèctric. Veure 
25 empreses i entitats signen un acord per impulsar la renovació energètica dels edificis catalans. Veure 
El 8% dels residus industrials es reutilitzen com a matèries primeres. Veure 
El Govern presenta un catàleg d'enginyeries i consultories ambientals per a la seva internacionalització. Veure 
La Generalitat recupera la propietat d'una gran finca a l’Empordà. Veure 
Barcelona torna a incomplir els límits de contaminació el 2012 malgrat la reducció de la mobilitat. Veure 
CEDAT-URV 
URV pel Comerç Just: "La meva universitat pren cafè de Comerç Just". Veure 
Seminari CEDAT: La protecció del territori i del medi ambient: La responsabilitat de les administracions i dels funcionaris públics. Veure 
URV: El Pla de Medi Ambient. Veure 
URV pel Comerç Just: “Festa del Comerç Just i la Banca Ètica”. Veure 
Acte de clausura del Màster Universitari en Dret Ambiental. Veure 
AAEDAT 
Green Sesion: “Los espigadores y la espigadora”. Veure   
NORMATIVA    
Unió Europea 
Directiva 2013/28/UE de la Comissió de 17 de maig de 2013 que modifica l'annex II de la Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
relativa als vehicles al final de la seva vida útil. Veure 
Recomanació de la Comissió de 9 d'abril de 2013 sobre l'ús de mètodes comuns per mesurar i comunicar el comportament ambiental dels productes i 
les organitzacions al llarg del seu cicle de vida. Veure 
Reglament (UE) nº 397/2013 de la Comissió de 30 d'abril de 2013 pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 443/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell en relació amb el seguiment de les emissions de CO2 dels turismes nous. Veure 
Reglament (UE) nº 389/2013 de la Comissió de 2 de maig de 2013 pel qual s'estableix el Registre de la Unió de conformitat amb la Directiva 
2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell i les Decisions nº 280/2004/CE i nº 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es 
deroguen els Reglaments (UE) nº 920/2010 i nº 1193/2011 de la Comissió. Veure 
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen condicions 
específiques aplicables a la pesca de poblacions d'aigües profundes en l'Atlàntic nord-est i disposicions relatives a la pesca en aigües internacionals de 
l'Atlàntic nord-est, i es deroga el Reglament (CE) nº2347/2002. Veure 
Decisió d'execució de la Comissió de 3 de maig de 2013 relativa al finançament del programa de treball per 2013 sobre eines informàtiques en l'àmbit 
de la seguretat alimentària, la salut animal, el benestar dels animals i la fitosanitat. Veure 
Espanya 
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Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. Veure 
Resolució de 30 d'abril de 2013, de la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la qual es publica l'Acord del Consell de 
Ministres de 12 d'abril de 2013, pel qual s'aprova el Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera 2013-2016: Pla Aire. Veure 
Llei 1/2013, de 15 d'abril, per la qual es regula la prohibició al territori de la Comunitat Autònoma de Cantàbria de la tècnica de fractura hidràulica com a 
tècnica de recerca i extracció de gas no convencional. Veure 
Resolució de 10 d'abril de 2013, de la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la qual es publica l'Acord del Consell de 
Ministres de 5 d'abril de 2013, pel qual s'aprova l'actualització del Pla nacional d'aplicació del Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics 
persistents i del Reglament (CE) n.º 850/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, sobre contaminants orgànics persistents i pel 
qual es modifica la Directiva 79/117/CEE. Veure 
Catalunya 
Ordre TES/58/2013, de 10 d'abril, de modificació de l'Ordre MAH/334/2010, d'1 de juny, pel qual es regula els fitxers que contenen daus de caràcter 
personal gestionats per l'Agència Catalana d'Aigua. Veure 
Ordre AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el règim d'obtenció de la qualificació d'orientació energètica dels aprofitaments forestals en l'àmbit de 
Catalunya i d'establiment de la garantia de la traçabilitat. Veure 
Ordre AAM/64/2013, de 16 d'abril, pel qual s'estableixen determinats períodes de veda per a la modalitat de pesca d'arrossegament en el litoral de 
Tarragona durant l'any 2013. Veure 
Ordre AAM/88/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a l'adquisició en comú de maquines i equipaments agrícoles 
que incorporin noves tecnologies, i es convoquen els corresponents a l'any 2013. Veure 
JURISPRUDÈNCIA 
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta), de 14 de març de 2013 (petició de decisió prejudicial plantejada pel Oberster Gerichtshof — Àustria) —
Jutta Leth/ Republik Österreich, Land iederösterreich). (Medi ambient — Directiva 85/337/CEE — Avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient — Autorització d'un projecte d'aquest tipus sense una avaluació adequada. Veure 
Espanya 
Sentencia 97/2013, de 23 d'abril de 2013. Recurs d'inconstitucionalitat 8020-2006. Interposat pel Consell de Govern de la Junta de Castella i Lleó en 
relació amb els articles 50.1 i 54 bis de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, en la redacció donada per la Llei 10/2006, de 28 d'abril. 
Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 10 de maig 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Autorització Ambiental, trasllat de 
planta de valorització dels residus. No s'aprecia incongruència ni falta de motivació en la sentència d'instància. No escau al recurs de cassació. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 14 de maig 2013 (Sala del Contenciós, Secció 6ª. Ponent: Luis Maria Deu-Picazo Gimenez). Expropiació forçosa. 
Autopista de pagament R-45. Sistemes generals que creen ciutat: falta d'acreditació que el sòl expropiat anés en concret d'especial protecció. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 22 de maig 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Jesus Ernesto Peixos Morate). Pla Rector d'ús i Gestió del 
Parc Natural de l'Arxipèlag de Chinijo L-2 (Lanzarote). Isolote de Alegranza. Pertoca al recurs de cassació. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 23 de maig 2013 (Sala del Contenciós, Secció 3ª. Ponent: Eduardo Espin Temperat). Peça separada de mesures 
cautelars: reial decret 547/2012, de 16-3, pel qual es convalida el RD 1462/2001 (21-12) pel qual s'atorguen permisos de recerca d'hidrocarburs 
"Canàries" 1 a 9. Sol·licitud de suspensió del Reial decret. Veure 
Catalunya 
Sentència de l'Audiència Provincial de Tarragona de 15 de març de 2.013. Sala civil. Secció 1ª. Recurs número 302/2012. Ponent D. Manuel Díaz Muyor. 
Contaminació lumínica; Desestimatòria; Immissions; mancada acreditació del caràcter perjudicial. Veure 
Sentència de l'Audiència Provincial de Girona de 20 de març de 2.013. Sala civil. Seu de Girona. Secció 1ª. Recurs número 660/2012. Ponent Sra. Nuria 
Lefort Ruiz de Aguiar. Aigües interiors; Domini públic; Desestimatòria. Veure  
ARTICLES 
Seven Principles for Equitable Adaptation (Set Principis per a l'Adaptació Equitativa). Veure 
Legal Tools for Environmental Equity vs. Environmental Justice (Eines legals per a l'Equitat Ambiental vs Justícia Ambiental). Ver 
Aviation, Carbon, and the Clean Air Act (Aviació, Carboni, i la Llei d’ “Aire Net”). Veure 
Cap al descarti dels descartis. Veure 
Litoral: una reforma inoportuna i regressiva. Veure 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT  
Llibres i Monografies 
Gifreu Font, J. L'ordenació urbanística a Catalunya. Madrid: Marcial Pons, 2012. 
Fuentes Gasó, J. R. Llei d'urbanisme de Catalunya. Text refós. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012. 
Capítols de llibre i articles en revistes 
Cardesa Salzmann, A., “El contenido jurídico de la libre circulación de personas en el Mercosur: balance y perspectivas”, en Goizueta Vértiz, J., Gómez 
Fernández, I. & González Pascual, M.I. (eds.), La libre circulación de personas en los sistemas de integración económica: modelos comparados Unión 
Europea, Mercosur y Comunidad Andina de Naciones. Thomson-Aranzadi, 2012, pp. 163-185. 
Fajardo del Castillo, T. “L'Union Européenne à l'Épreuve de la nouvelle gouvernance pour la protection de l'environnement”, en Ríos Rodríguez, J.; 
Alexandra Oanta, G. (dirs.), Le droit public à l'épreuve de la gouvernance: Journée franco-espagnole = El derecho público ante la gobernanza: Jornada 
franco-española. Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan - P.U.P, 2012, pp. 171-195. 
Merino Sancho, V. M., “Tensiones entre el proceso de especificación de los derechos humanos y el principio de igualdad respecto de los derechos de las 
mujeres en el marco internacional”, en Derechos & Libertades, núm. 27, 2012, pp. 329-365.  
Pigrau Solé, A., “Les moyens de mise en oeuvre”, en Revue Juridique de l’Environnement : Rio+20, vol. 4, 2012, pp. 691-694. 
Altres publicacions 
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