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Curs online d'Ecologia Industrial. Veure 
Jornades Tècniques sobre 'L'aprofitament de recursos de fusta com a energia tèrmica'. Veure 
VII Trobada d’estudi per a la preservació del patrimoni de pedra seca als Països Catalans. Veure 
Debat: A quins límits hem d’arribar per començar a reduir la contaminació atmosfèrica? Veure 
Jornades de presentació de las guies per a la gestió i l’avaluació de la contaminació acústica, dirigides a l’administració local. Veure 
Acte de Clausura del Màster Oficial en Dret Ambiental de la URV. Veure 
III Workshop on Transport Economics: Economic analysis of transport and the environment. Veure 
Curs: Aigua, BioConstrucció i Sostenibilitat. Veure 
Introducció a l’hort familiar ecològic. Veure 
MIMA '13: Festival internacional Medes, Imatge i Medi Ambient. Veure 
7 è Congrés internacional d’educació ambiental. Veure 
4 a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya. Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional: 
El desglaç a l’Antàrtida augmenta deu cops en els darrers 600 anys. Veure 
Florida demanda per 5.500 milions de dòlars a BP pel vessament del 2010. Veure 
Desastres naturals i transports, temes claus a la Cimera de l’AEC. Veure 
Un terç de bielorussos pateixen patologies de tiroides després de Txernòbil. Veure 
El govern de Jamaica impulsa l’ús d’energies renovables. Veure 
Unió Europea 
Estrasburg rebutja tallar l’excés de drets d’emissió de CO2. Veure 
La “Declaració de Porto, Rio+20+1” demana que la cultura sigui acceptada com el quart pilar del desenvolupament sostenible. Veure 
La UE manté la protecció sobre les foques. Veure 
El consum d’energia renovable a la UE va pujar fins el 13% el 2011. Veure 
La UE aprova prohibir durant dos anys els plaguicides que amenacen a les abelles. Veure 
Espanya 
El mercat interior d’aliments ecològics és un dels pocs àmbits de l’economia que creix i genera ocupació. Veure 
WWF aconsegueix una sentència de demolició de la construcció il·legal al Paisatge Protegit canari de La Geria. Veure 
Un nou cop de maó per al litoral. Veure 
Els informes ambientals no es podran recorre als tribunals. Veure 
Aprovada la nova Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental. Veure 
Una mina d’argent, plom i or amenaça dues Reserves de la Biosfera. Veure 
Catalunya 
BIOCULTURA. Optimisme i creixement del consum responsable. BioCultura Barcelona va tancar la seva XX edició superant les previsions que els 
organitzadors s’havien marcat. Veure 
Investigadors catalans obtenen hidrogen com a energia a baix cost. Veure 
Vaques i cabres, "bombers preventius" a Catalunya. Veure 
Una espècie d’ocell amenaçada a Cataluña nidifica a la platja de Coma-ruga. Veure 
El conseller Pelegrí celebra la nova oportunitat de les Terres de l’Ebre per a convertir-se en Reserva de la Biosfera. Veure 
Agricultura paga 7,8 milions en ajuts agroambientals a les zones humides (Conveni Ramsar). Veure 
CEDAT-URV 
Seminari: "La governança ambiental de l’Àrtic: Una oportunitat per la Unió Europea?". Veure 
Presentació del llibre "Marc jurídic de l’estalvi d’aigua" a càrrec de l’autor, Sr. Jordi Recordà Cos. Veure 
Seminari: Drets Ambientals i Justícia Ambiental: Alguns elements per a la concreció de l’Estat Ambiental de Dret. Veure 
Entrega dels premis del IV Concurs de Fotografia de la Càtedra DOW/URV. Veure 
CINEFÒRUM: Xarxes de Dignitat. Veure 
Visita a la Incineradora de residus perillosos de Constantí. Veure 
AAEDAT 
Col·loqui: "Blat de moro transgènic i sobirania alimentària a Mèxic”. Veure   
NORMATIVA    
Unió Europea 
Reglament (UE) nº 326/2013 de la Comissió de 27 de març de 2013 pel qual es prohibeix la pesca d'areng en aigües de la UE i aigües internacionals de 
les zones I i II per part dels bucs que enarboren pavelló del Regne Unit. Veure 
Reglament (UE) nº 143/2013 de la Comissió de 19 de febrer de 2013 pel qual es modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell i 
el Reglament (CE) nº 692/2008 de la Comissió pel que fa a la determinació de les emissions de CO2 dels vehicles presentats a homologació de tipus 
multifàsica. Veure 
Recomanació de la Comissió, 27 de març de 2013 sobre la presència de les toxines T-2 i HT-2 en els cereals i productes a força de cereals. Veure 
Espanya 
Reial decret 295/2013, de 26 d'abril, pel qual s'estableix la composició, estructura i funcionament del Consell de l'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica 
de Ceuta. Veure 
Reial decret 234/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen normes per a l'aplicació del Reglament (CE) nº 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de la Unió Europea. Veure 
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Reial decret 296/2013, de 26 d'abril, pel qual s'estableix la composició, estructura i funcionament del Consell de l'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica 
de Melilla. Veure 
Resolució de 15 d'abril de 2013, de Parcs Nacionals, per la qual es convoca la concessió de subvencions per a la realització de projectes de recerca 
científica a la Xarxa de Parcs Nacionals per a l'any 2013. Veure 
Ordre AAA/661/2013, de 18 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula 
l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. Veure 
Reial decret 285/2013, de 19 d'abril, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del Miño-Sil. Veure 
Correcció d'errors del Reial decret 255/2013, de 12 d'abril, pel qual s'estableix la composició, estructura i funcionament del Consell de l'Aigua de la 
Demarcació Hidrogràfica del Xúquer i pel qual es modifiquen diverses normes relatives a l'àmbit i constitució d'aquesta demarcació hidrogràfica i de la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Veure 
Catalunya 
Ordre AAM/63/2013, de 16 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, que declara oficialment l'existència d'un focus de 
caragol poma en l’hemidelta esquerre del Delta de l'Ebre. Veure 
Ordre AAM/64/2013, de 16 d'abril, per la qual s'estableix determinats períodes de veda per a la modalitat de pesca d'arrossegament en el litoral de 
Tarragona durant l'any de 2013. Veure 
Ordre AAM/54/2013, de 26 de març, per la qual s'estableix la campanya de pesca de coral vermell (Corallium rubrum) per a l'any de 2013 en les aigües 
interiors del litoral de Catalunya. Veure 
JURISPRUDÈNCIA 
Unió Europea 
Decisió nº 377/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d'abril de 2013 que estableix una excepció temporal a la Directiva 2003/87/CE per la 
qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle en la Comunitat. Veure 
Decisió nº 23 de 14 de gener de 2013 relativa a l'obertura d'un procediment de concessió d'autorització per a la prospecció i exploració de petroli i gas 
natural —recursos naturals subterranis en virtut de l'article 2, apartat 1, punt 3, de la Llei sobre recursos naturals del subsòl— en el Bloc 1-23 Sveta 
Marina, situat en la plataforma continental i a la zona econòmica exclusiva de la República de Bulgària en el Mar Negre, i per la qual s'anuncia que 
l'autorització es concedirà mitjançant un procediment competitiu de licitació. Veure 
Sentència del Tribunal General de 27 de febrer de 2013 - Polònia/Comissió. FEOGA, FEAGA i FEADER — Secció de “Garantia” — Despeses excloses del 
finançament — Pagaments directes — Sistema d'identificació de les parcel·les agrícoles — Article 20 del Reglament (CE) no 782/2003 — Eficàcia i 
fiabilitat insuficients — Irregularitats intencionades — Article 53 del Reglament (CE) no 796/2004. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 7 de febrer de 2013 - Comissió Europea/República Hel·lènica. (Incompliment d'Estat — Directiva 
92/43/CEE — Conservació dels hàbitats naturals — Article 6, apartat 2 — Deterioració i contaminació del llac Koroneia — Protecció — Insuficiència de 
les mesures adoptades — Directiva 91/271/CEE — Tractament de les aigües urbanes residuals — Articles 3 i 4, apartats 1 i 3 — Aglomeració de 
Langadas — Sistema col·lector i de tractament de les aigües urbanes residuals — «Inexistència»). Veure 
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem de 05 d'abril 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Maria del Pilar Teso Gamella). Recurs de cassació. Pla 
Especial d'Execució d'Infraestructures, Col·lectors, Depuradora i Emissari de les Arroyadas. Absència de justificació dels criteris d'imputació de costos 
segons abocaments. Qüestió suscitada en els fets de l'escrit de demanda i realitzada la prova pericial sobre aquest tema. Nul·litat de l'instrument de 
planejament impugnat per falta de justificació de la memòria del pla de la imputació de costos. L'aprovació del pla estava subjecta a avaluació ambiental 
estratègica. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 12 d'abril 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5. Ponent: Mariano de Oro-Pulido López). Urbanisme i suficient de 
recursos hídrics. Informe preceptiu i vinculant. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 12 d'abril 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Mariano de Oro-Pulido López). Formació i aprovació de plans. 
Falta d'informe de la Confederació Hidrogràfica, en procediment d'aprovació d'instruments d'ordenació urbanística, sobre la suficiència de recursos 
hídrics. L'informe és preceptiu i vinculant. Jurisprudència. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 15 d'abril 2013 (Sala del Contenciós, Secció 6ª. Ponent: Octavio Juan Herrero Pina). Sentència. Expropiació forçosa. 
Preu just. Autovia Miajadas-Vegas Altes. Procediment d’expropiació sistemes generals. Improcedència. Veure 
Catalunya 
Sentencia 49/2013, de 28 de febrero de 2013. Recurs d’inconstitucionalitat 988-2004. Interposat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en 
relació amb diversos preceptes de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes. Veure    
ARTICLES 
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Governar l’aigua és compartir-la. Veure 
The Inclusion of Shipping in the EU Emission Trading Scheme: A Legal Analysis in the light of Public International Law (La inclusió del transport marítim 
en el règim de comerç d’emissiones de la UE: una anàlisi jurídica a la llum del Dret Internacional Públic). Veure 
Marc jurídic de l’extracció d’hidrocarburs mitjançant fractura hidràulica (Fracking). Veure 
Principi 10 i desenvolupament elèctric: Participació i accés a la justícia en vistes a la implementació de tribunals especialitzats. Veure 
PUBLICACIONS DELS INVESTIGADORS  DEL CEDAT  
Llibres i Monografies 
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