
 

  

 

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

Jornada Món local. Residus i canvi climàtic Veure 

Conferència “Acord del Clima de París: The Day After” Veure 

Concurs de cuina Compromesa pel Clima Veure 

Jornades ornitològiques en Monfragüe: aus amb gust no piquen. Concurs d'observació d'aus en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe i el seu       

entorn Veure 

Premi de Recerca del Consell Econòmic i Social 2015 Veure 

Call for abstracts. Revista Encrucijadas Vol. 11 - Medi ambient i Societat Veure 

Call for abstracts. Medi ambient global i recursos d'aigua. Congrés 2016 Veure 

Call for abstracts. 1er Congrés Internacional sobre Dret Ambiental de Tarragona Veure 

  

 
 
Internacional  
Condemnen a un defensor dels els drets humans mediambientals a Camerun Veure 
Abocament de llot i residus minerals a Brasil aconsegueix l'oceà Atlàntic Veure 
La planta solar gran com una ciutat que donarà energia a un milió de llars Veure 
La hidroelèctrica de Belo Monte a l’Amazònia de Brasil ja té llicència Veure 
Ban: “Tenim a les nostres mans el futur de les generacions venidores” Veure 
El 9% de les escombraries electròniques mundials és generada a Amèrica LlatinaVeure  
Unió Europea 
Danesos creen un hort urbà capaç de produir 6 tones d'aliments en poc espai Veure 
Anglaterra es compromet a abandonar l'ús de carbó per a l'any 2025 Veure 
289 detinguts a París després d'una marxa dissolta per la policia Veure 
El volcà Etna viu les erupcions més intenses dels últims vint anys Veure  
Canvi climàtic i valorització energètica d'abocadors i incineradores Veure 
Espanya  
Un segell distingirà a empreses per fabricar productes sense obsolescència programada Veure 
Pacte sobre l'Aigua i el Canvi Climàtic de la Cimera de París, Espanya s'hi apunta Veure 
El Govern torna a nomenar avui directora general de Mines a María José Asensio Veure 
El Massís d’ Anaga completa la xarxa de Reserves de la Biosfera a Canàries Veure 
Rajoy es compromet a tramitar una ‘Llei de Canvi Climàtic’ Veure 
Madrid prohibeix aparcar al centre als no residents per contaminació Veure 
Catalunya 
L'aire del Morell segueix albergant components nocius per a la salut Veure 
El jutge no veu delicte en el soroll de la pista del Prat Veure 
Entitats i ONGs promocionen el #GivingTuesday per aconseguir mobilitzar la ciutadania i recaptar ajuda i recursos Veure 
El canvi climàtic amenaça de devorar les platges de Catalunya Veure 
Barcelona engega un servei d'atenció a la pobresa energètica Veure 
Barcelona farà ecològics el 64% dels mercats municipals Veure 
CEDAT-URV 
Acte de defensa de Tesi Doctoral sobre Drets dels Pobles Indígenes a Equador, realitzada per investigadora del CEDAT Veure 
Professors del CEDAT participen del Congrés “Derecho ambiental para una Economía Verde”, a la Corunya Veure 
Jornada “El TTIP a debat: preguntes i respostes” Veure 
Seminari Els conflictes a l'Orient Mitjà Veure 
  

  

 
Unió Europea: 
Reglament (UE) 2015/1906 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2015, pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 282/2008, sobre els materials i objectes 
de plàstic reciclat destinats a entrar en contacte amb aliments. Veure 
Reglament (UE) 2015/1933 de la Comissió, de 27 d'octubre de 2015, que modifica el Reglament (CE) nº 1881/2006 pel que fa al contingut màxim 
d'hidrocarburs aromàtics policíclics en la fibra de cacau, les xips de plàtan, els complements alimentosos, les herbes seques i les espècies seques. Veure 
Reglament (UE) 2015/2030 de la Comissió, de 13 de novembre de 2015, pel qual es modifica el Reglament (CE) n° 850/2004 del Parlament Europeu i 
del Consell, sobre contaminants orgànics persistents, pel que fa a l'annex I (Text pertinent a l'efecte del EEE). Veure 
Reglament (UE) 2015/2002 de la Comissió de 10 de novembre de 2015 pel qual es modifiquen els annexos IC i V del Reglament (CE) no 1013/2006 del 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus (Text pertinent a l'efecte del EEE). Veure 
Reglament d'Execució (UE) 2015/2174 de la Comissió, de 24 de novembre de 2015, relatiu a la llista indicativa de béns i serveis mediambientals, el 
format per a la transmissió de les dades dels comptes econòmics europeus mediambientals i les modalitats, l'estructura i la periodicitat dels informes de 
qualitat conformement al Reglament (UE) n° 691/2011 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als comptes econòmics europees mediambientals 
(Text pertinent a l'efecte del EEE). Veure 
Espanya: 
Ordre IET/2208/2015, de 20 d'octubre, per la qual es reconeixen drets de cobrament del Sistema Nacional d'Obligacions d'Eficiència Energètica 
corresponents a aportacions indegudes realitzades en els anys 2014 i 2015 al Fons Nacional d'Eficiència Energètica. Veure 
Ordre IET/2209/2015, de 21 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre de 2015, pel qual s'aprova el document de 
Planificació Energètica. Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d'Energia Elèctrica 2015-2020. Veure 
Ordre IET/2212/2015, de 23 d'octubre, per la qual es regula el procediment d'assignació del règim retributiu específic en la convocatòria per a noves 
instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de biomassa situades en el sistema elèctric peninsular i per a instal·lacions de tecnologia eòlica, 
convocada a l'empara del Reial decret 947/2015, de 16 d'octubre, i s'aproven els seus paràmetres retributius. Veure 
Llei 8/2015, de 15 d'octubre, de l'Estatut de les Dones Agricultores. (País Basc). Veure 
Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. Veure 
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Catalunya: 
ORDRE ARP/324/2015, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i 
comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02), i es 
convoquen els corresponents a l'any 2015. Veure 
ORDRE ARP/334/2015, de 29 d'octubre, per la qual es convoquen les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries a Catalunya. Veure 

JURISPRUDENCIA  
Unió Europea: 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Setena) de 26 de novembre de 2015. SC Total Waste Recycling SRL contra Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség. Petició de decisió prejudicial: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongria. Procediment prejudicial - Medi 
ambient - Residus - Trasllats - Reglamento (CE) nº 1013/2006 - Trasllats a l'interior de la Unió Europea - Punt d'entrada diferent de l'indicat en la 
notificació i en l'autorització prèvia - Canvi substancial dels detalls del trasllat de residus - Trasllat il·lícit - Proporcionalitat de la multa administrativa. 
Assumpte C-487/14. Veure 
Espanya: 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 1833/2014, de 23 de novembre de 2015. Denegació de sol·licitud de venda voluntària de 
finca afectada pel trencament de la bassa de decantació de mina situada en Aznalcóllar. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 536/2014, de 17 de novembre de 2015. Expropiació. "Projecte de Restauració Hidrològic-
forestal a la Conca del riu Guadalmedina". Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 560/2014, de 13 de novembre de 2015. Medi ambient. Partió de domini públic marítim 
terrestre. Còmput del termini a l'efecte de determinar la caducitat del procediment. Recurrent: AJUNTAMENT DE TORREMOLINOS. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 375/2014, de 12 de novembre de 2015. Medi ambient. Concessió autorització ambiental per 
a la instal·lació de fabricació de clínker i ciment. Incongruència per excés: inexistència; subjecció de l'autorització ambiental integrada a avaluació 
d'impacte ambiental; improcedència de considerar a l'empresa com a instal·lació preexistent per l'ampliació de les seves activitats; legitimació dels 
consells reguladors de la denominació d'origen per recórrer actes de l'administració de la qual depenen. Recurrent: CIMENTS COSMOS, S.A. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 1992/2013, d'11 de novembre de 2015. Avaluació ambiental estratègica. Règim transitori. 
Inviabilitat. Improcedència. P.G.O.O. nul·litat per falta d'avaluació ambiental estratègica. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 181/2014, de 06 de novembre de 2015. Medi ambient. Aprovació definitiva de les Normes 
de Conservació del Monument Natural de Bandama: omissió de la pràctica d'una prova que podria ser rellevant. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 352/2014, 05 de novembre de 2015. Pla d'ordenació dels Recursos Naturals Cap de Gata-
Níjar. Zonificació. Qualificació de parcel·les. Control de la valorització de la prova a la instància. Veure 
ARTICLES 
Lorenzo Cotula (2015). Expropriation Clauses and Environmental Regulation: Diffusion of Law in the Era of Investment Treaties. Review of European 
Comparative & International Environmental Law. Vol. 24, Issue 3, Pages 278-288. Veure 
Alegre Ávila, Juan Manuel. “La fractura hidráulica (“fracking”) ante el Tribunal Constitucional”. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, n. 299, 
2015, pp. 131-188 Veure 
Adriana Bessa (2015). Traditional Local Communities: What Lessons Can Be Learnt at the International Level from the Experiences of  Brazil and 
Scotland?. Review of European Comparative & International Environmental Law. Vol. 24, Issue 3, Pages 330-340. Veure 
Emanuela Orlando (2015). From Domestic to Global? Recent Trends in Environmental Liability from a Multi-level and Comparative Law Perspective. 
Review of European Comparative & International Environmental Law. Vol. 24, Issue 3, Pages 389-303. Veure 
 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
Capítols de llibre i articles a 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. 
Cardesa Salzmann, A., 'A sub-regional framework of cooperation to combat desertification through the Central Asian Countries' Initiative on Land 
Management', en M. Campins & A. Mañé (eds.), Building a Regional Framework in Central Asia. Between Cooperation and Conflict (ICIP Research, 
Barcelona, 2014), pp. 60-75. 
Jaria i Manzano, J., “Lecturas esenciales sobre el Derecho ambiental español”, Essential Readings in Environmental Law, IUCN Academy of 
Environmental Law, 2014: http://www.iucnael.org/essentials-readings-in-environmental-law-topics. 
Noguera Fernández, A.”El valor pluralismo político del art. 1.1 de la Constitución ante la reestructuración del sistema político y económico”, Revista 
Vasca de Administración Pública, núm. 99/100, mayo-diciembre 2014, pp.2185-2208. 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
Peeters, Marjan & Uylenburg, Rosa (eds.). EU environmental legislation: legal perspectives on regulatory strategies.  Cheltenham, UK   Northampton, 
MA, USA: Edward Elgar, 2014.  
Kojima, Michikazu & Michida, Etsuyo (eds.). International trade in recyclable and hazardous waste in Asia. Cheltenham ; Northampson, MA: Edward 
Elgar, 2013. 
Meadowcroft, James; Langhelle, Oluf & Audun Ruud (eds.). Governance, democracy and sustainable development: moving beyond the impasse. 
Cheltenham [etc.]: Edward Elgar, cop. 2012.  
Atkinson, Giles; Dietz, Simon; Neumayer, Eric & Agarwala, M. (eds.). Handbook of sustainable development. 2nd. ed. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 
2014. 
Fouquet, Roger (ed.). Handbook on energy and climate change. Cheltenham: Edward Elgar, cop. 2013.  
Leal-Arcas, Rafael; Filis, Andrew & Abu Gosh Ehab S. International energy governance: selected legal issues. Cheltenham: Edward Elgar, 2014. 
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http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/pravne-knjige/pravna-literatura/international-environmental-law-2014/
http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/arxius_icip_research/WEB_Llibre-ICIP_Research_2014.pdf
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