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Jornades tècniques de genera. Veure  
NOTÍCIESInternacional 
Internacional: 
El setè continent: l’escombriaire flotant del pacífic. Veure  
El congrés del Brasil assenta un dur cop a la preservació forestal del país. Veure 
L’Antàrtida ha perdut prop de 10.000 Km2 en els últims 17 anys. Veure 
El soroll humà té efectes devastadors sobre les plantes. Veure.  
El riu Colorado requereix de 50 milions de metres cúbics anuals. Veure 
El gilfosat va ha judici. Veure 
Europa 
Migres detecta un àguila voltinera  per primera vegada a Europa. Veure  
La Unió Europea consulta sobre la regulació de l’agricultura ecològica. Veure  
Els volcans d’Islàndia cada vegada més inquiets. Veure 
França declara l’àrea de les cales de Marsella el seu desè parc nacional. Veure 
Espanya 
WWF transmetrà a la casa reial el seu malestar social  per la cacera del Rei, encara que reconeix que caçar elefants és legal. Veure  
La nova llei de costes, abans de l’estiu. Veure  
L’ONU situa a Espanya com a sisena potència mundial en patents eòliques. Veure  
L’altra factura del “Tarifazo” de Madrid serà milionària i ambiental. Veure    
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Arias Cañete partidari de canviar la legislació sobre els piròmans. Veure   
Santander camí de l’assemblea de la xarxa de ciutats pel clima. Veure  
Espanya va gastar 770 milions per poder emetre CO2. Veure  
Catalunya  
Vint-i-cinc tortugues autòctones al llac Banyoles. Veure  
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Nou projecte: “Pesa la brossa”. Veure  
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Seminari internacional del CEDAT "Public Policy and Regulation on Climate Change and Plug-in Electric Vehicles. A Comparative View Between the 
United States and the European Union". Veure  
Tres estudiants del Màster en dret ambiental obtenen una beca Erasmus. Veure.   
Oberta la convocatòria d’ajudes de Màster per a estudiants nacionals i estrangers residents a Espanya pel curs 2012 – 2013. Veure.   
Oberta la segona fase de prescripció d’estudis del Màster Universitari en dret ambiental, del 20 de Maig al 15 de Juny. Veure   
Conferència “Gestió de la sostenibilitat ambiental: una experiència acadèmica i solidària a l’Amazonia” i presentació de l’exposició “Amazonia 
equatoriana. Paradís verd, futur negre”. Veure  
 Seminari CEDAT: “ Els pobles aborígens australians: la seva adaptació al mitjà i la seva connexió espiritual amb la terra”. Veure  
Excursió al Parc Natural dels Ports. Veure   
AAEDAT 
La AAEDAT organitza el primer concurs de fotografia “Tarragona natural”. Veure  
NORMATIVA    
Unió Europea 
Reglament d'Execució (UE) n ° 355/2012 de la Comissió, de 24 d'abril de 2012, que modifica el Reglament (CE) n ° 690/2008, pel qual es reconeixen 
determinades zones protegides en la Comunitat exposades a riscos fitosanitaris específics. Veure 
Reglamento d'Execució (UE) número 203/2012 DE LA COMISSIÓ, de 8 de març de 2012, que modifica el Reglament (CE) número 889/2008, pel qual 
s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) n o 834/2007 del Consell, pel que fa a les disposicions d'aplicació referides al vi ecològic. 
(DOUE L 71/42, de 9 de març de 2012). Veure  
Decisió d'Execució de la Comissió, de 23 d'abril de 2012 , sobre el reconeixement del règim «Ensus voluntary scheme under XARXA 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  
Directiva 2012/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 d'abril de 2012 , per la qual es modifica la Directiva 2004/40/CE, sobre les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut relatives a l'exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (camps electromagnètics) (divuitena Directiva 
específica conformement a l'article 16 apartat 1, de la Directiva 89/391/CEE). Veure  
Espanya 
Reial decret 455/2012, de 5 de març, pel qual s'estableixen les mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a l'atmosfera 
durant el repostatge dels vehicles de motor en les estacions de servei. (BOE núm. 56, de 6 de març de 2012). Veure  
Llei 1/2012, de 28 de febrer, de Mesures Tributàries, Administratives i Financeres. Veure  

                     Tarragona

Butlletí informatiu      Butlletí  nº 34, Maig 2012

AGENDA 



Decret 21/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment d'elaboració i aprovació dels plans de recuperació i conservació 
d'espècies catalogades de fauna i flora silvestres, i el procediment d'emissió d'autoritzacions d'afectació a espècies silvestres. Veure  
 
JURISPRUDÈNCIA 
Internacional: 
Sentència del TEDH de 14 de febrer de 2012, demanda núm. 31965/07, Hardy i Maile c. Regne Unit. L'assumpte que ens ocupa versa sobre la 
construcció i funcionament de dues terminals de gas natural liquat en el port de Milford Haven, la cambra més gran del Regne Unit. Veure    
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 14 de febrer de 2012, Flachglas Torgau GmbH, assumpte C-204/09. El Tribunal resulti una petició de 
decisió prejudicial sobre els articles 2 i 4 de la Directiva 2003/4/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2003, relativa a l'accés del 
públic a la informació mediambiental. Aquesta petició es planteja en el marc d'un litigi contra la denegació d'accés a informació sobre una Llei alemanda 
sobre concessió de llicències per a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle durant el període 2005-2007. Veure  
Sentència del Tribunal General de 7 de març de 2012 — British Aggregates/Comissió ( «Ajudes d'Estat — Imposat mediambiental sobre els àrids en el 
Regne Unit — Decisió de la Comissió de no oposar objeccions — Avantatge — Caràcter selectiu». Veure  
Sentencia del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 28 de febrer de 2012 (petició de decisió prejudicial plantejada pel Conseil d’État — Bèlgica) — Inter-
Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région wallonne (Protecció del medi ambient — Directiva 2001/42/CE — Articles 2 i 3 — Avaluació 
dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient — Protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de 
fonts agràries — Pla o programa — Falta d'avaluació d'impacte mediambiental prèvia — Anul·lació d'un pla o programa — Possibilitat de mantenir els 
efectes d'un pla o programa — Requisits). Veure  
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) d'1 de març de 2012 (petició de decisió prejudicial plantejada pel Landgericht Hamburg — Alemanya) 
— Söll GmbH/Tetra GmbH (Comercialització de biocides — Directiva 98/8/CE — Article 2, apartat 1, lletra a) — Concepte de «biocides» — Producte que 
provoca la floculació dels organismes nocius sense destruir-los, contrarestar-los o neutralitzar-los). Veure  
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem de 17 de febrer de 2012 (Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, Ponent: Mariano d'Or-Polit López). Aquesta 
Sentència resol el recurs de cassació interposat per diferents propietaris de parcel·les del polígon industrial Sant Jerónimo (zona sud) de Sevilla integrats 
en comunitat, contra la Sentència de 21 d'octubre de 2008, dictada per la Sala del Contenciós- Administratiu, Secció Segona (Sevilla), del Tribunal 
Superior de Justícia d'Andalusia, desestimatòria del recurs contenciós-administratiu interposat contra la Resolució de la Conselleria d'Obres Públiques i 
Transports de 19 de juliol de 2006, per la qual s'aprova definitivament la revisió del Pla General d'Ordenació Urbanística del terme municipal de Sevilla. 
Veure  
Sentència del Tribunal Suprem 2012/2012, de 21 de març de 2012 (Sal del Contenciós-Administratiu, Secció 5ª, Ponent: Jorge Rodríguez Zapata Pérez). 
El Reglament d'activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses de 1961 no és aplicable a Navarra des de la Llei foral 4/2005: Doctrina jurisprudencial. 
Quan hi ha legitimació per interès legítim és improcedent distingueixi La legitimació per interès legítim es projecta sobre tota la relació jurídic-processal i 
obliga a examinar els motius plantejats sense inadmissions parcials. Article 8 CEDH dret a la inviolabilitat del domicili i medi ambient: Doctrina del TEDH. 
Veure  
Sentència del Tribunal Surpem 1363/2012 de 13 de març de 2012 (Sala contenciosa administrativa Secció 4ª). Modificació parcial de l'Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. Ús compartit d'instal·lacions. Millor tecnologia disponible.Pla d'implantació. Veure  
ARTICLES 
Canvi ambiental global. El bumerang de l'espècie humana. Veure  
Cinc enginyoses formes d'extreure aigua de la boira. Veure  
Un canvi de paradigmes: l'única sortida. Veure  
Les abelles desapareixen: per què hem de preocupar-nos. Veure  
Un Nou Enfocament per a l'Educació per al Desenvolupament Sustentable. Veure  
El nostre cos va ser fet de blat de moro. Veure  
Pobresa energètica a Espanya. Veure  
Set vaixells que funcionen amb energia solar. Veure   
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