
 

  

 

  

 

 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

12th IUCNAEL Colloquium 2014 Veure 
Dejusticia anuncia la seva convocatòria en el segon Taller Global de Recerca per a Defensors Joves de Drets Humans que es realitzarà a Colòmbia a 
l'agost de 2014 Veure 
Seminari  "El Dret del Medi ambient de la societat del risc" Veure 
Arrenca el comitè de seguiment i gestió del projecte Life Medacc Veure 
 
 Internacional 
Internacional  
La Cort Internacional de Justícia veta la caça de balenes de Japó Veure 
Males notícies per als borinots d'Europa Veure 
La veritable història dels lleons escrita en els seus gens Veure 
De debò es poden esgotar els minerals? Veure 
Monsanto pressiona per permetre sembra de transgènics Veure 
La Gran Barrera de Coral pot patir danys irreparables en 25 anys per CO2 Veure 
Unió Europea 
Espanya i altres deu països de la UE sobrepassen límits de contaminación Veure 
WWF demana a candidats i votants en eleccions al PE "compromisos reals" Veure 
La UE reforçarà la normativa de l'agricultura ecològica per evitar el frau Veure 
Espanya 
La Junta de Castella i Lleó cobrarà per accedir a Gredos Veure 
Agricultors espanyols reciclen un 63 % dels envasos agrícoles SIGFITO Veure 
La pobresa energètica augmenta el 34% en dos anys Veure 
Cinc noves raons per confiar en el futur del linx ibèric Veure 
Espanya congela les energies renovables fins al 2018, almenys Veure 
Catalunya 
El caragol poma es fa fort en el delta de l'Ebre Veure 
La parella de falcons de la Sagrada Família espera quatre pollets per a aquesta primavera Veure 
Milers de persones marxen en defensa del Delta de l'Ebre Veure 
La Generalitat instal·la més de 200 paranys per frenar la vespa asiàtica Veure 
CEDAT-URV 
Nou període de preinscripció per al Màster Universitari en Dret Ambiental (Modalitat a distància) de la Universitat Rovira i Virgili Veure 
Seminari: “Polítiques ambientals i protecció de les inversions estrangeres” Veure 
Seminari: “Fonaments de Dret del mar” Veure 
AAEDAT: 
Un equip d'estudiants de Dret Ambiental de la URV participa al “IV Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo Sostenible” Veure 
La AAEDAT inaugura l'any 2014 amb la filosofia minimalista i la protecció mediambiental Veure 
  

  

 
Unió Europea 
Reglament (UE) nº 206/2014 de la Comissió, de 4 de març de 2014, pel qual es modifica Reglament (UE) nº 601/2012 en allò que fa als potencials 
d’escalfament global per a gasos d’efecte hivernacle diferents al CO2. Veure 
Reglament d’Execució (UE) nº 215/2014 de la Comissió, de 7 de març de 2014, pel qual s’estableixen les modalitats d’aplicació del Reglament (UE) nº 
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableixen disposicions comuns relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al 
Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual 
s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons 
Europeu Marítim i de la Pesca, en allò relatiu a les metodologies de suport a la lluita contra el canvi climàtic, la determinació de les fites i les metes en el 
marc de rendiment i la nomenclatura de les categories d’intervenció per als Fons Estructurals i d’Inversió Europeus. Veure 
Directiva 2014/38/UE de la Comissió, de 10 de març de 2014, per la qual es modifica l’annex III de la Directiva 2008/57/CE del Parlament Europeu i del 
Consell en allò relatiu a la contaminació acústica. Veure 
Decisió d’Execució de la Comissió, de 10 de març de 2014, relativa a l’aprovació del mòdul de díodes emissors de llum per a llums de creuament “E-
light” com a tecnologia innovadora per la reducció de les emissions de CO2 dels turismes de conformitat amb el Reglament (CE) nº 443/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell. Veure 
Espanya 
Reial Decret 129/2014, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre. Veure 
Reial Decret 128/2014, de 28 de febrer, pel qual es regula la concessió directa d’ajuts del Pla d’Impuls al Medi Ambient "PIMA Aire 3" per l’adquisició de 
vehicles comercials, motocicletes i ciclomotors elèctrics i híbrids i bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric. Veure 
Resolució de 14 de febrer de 2014, de Parcs Nacionals, per la qual es convoca la concessió de subvencions per la realització de projectes de voluntariat 
en el marc del Pla de Sensibilització i Voluntariat a la xarxa de Parcs Nacionals i centres i finques adscrits a l’Organisme Autònom Parcs Nacionals per 
l’any 2014. Veure 
Reial Decret 102/2014, de 21 de febrer, per a la gestió responsable i segura del combustible nuclear gastat i els residus radioactius. Veure 
Reial Decret 147/2014, de 7 de març, pel qual es regula la concessió directa d’ajuts del Pla d’Impuls al Medi Ambient per la renovació de tractors 
agrícoles "PIMA Tierra". Veure 
Catalunya 
RESOLUCIÓ AAM/413/2014, de 13 de febrer, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en les que es pot dur a 
terme l’activitat de la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2014. Veure 
ORDRE AAM/58/2014, de 3 de març, per la qual s’estableixen períodes de veda per la modalitat de pesca d’arrossegament en determinades zones del 
litoral de Catalunya durant l’any 2014. Veure 
ORDRE AAM/56/2014, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació a les urbanitzacions 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i en nuclis urbans vulnerables, i es convoquen les corresponents a l’any 2014-2015. Veure 
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JURISPRUDENCIA  
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Setena) de 27 de març de 2014. Procediment prejudicial. Directiva 85/667/CEE. Avaluació de les repercussions 
de determinats projectes sobre el medi ambient. Construcció de determinades línies aèries per al transport d'energia elèctrica. Ampliació d'una 
subestació elèctrica. No subjecció del projecte a avaluació d'impacte ambiental Veure  
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Desena) de 6 de març de 2014. Procediment prejudicial. Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. 
Principis Generals del Dret de la Unió. Aplicació del Dret de la Unió. Àmbit d'aplicació del Dret de la Unió. Vincle de connexió suficient. Inexistència. 
Incompetència del Tribunal de Justícia. Veure 
Interlocutòria del Tribunal General (Sala Novena) de 10 de març de 2014. Medi ambient, prevenció i control integrats de la contaminació. Decisió 
individual continguda en l'article 13, apartat 7, de la Directiva 2010/75/UE. Sol•licitud de sobreseïment. Desestimació. Desistiment. Arxiu. Veure 
Interlocutòria del Tribunal General (Sala Novena) de 10 de març de 2014. Medi ambient, prevenció i control integrats de la contaminació. Document de 
referència sobre les millores tècniques disponibles en els sectors de fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi. Sol•licitud de sobreseïment. 
Desestimació. Desestimació. Arxiu. Veure 
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem de 10 de març de 2014 (Sala del Contenciós). Recurs de cassació interposat per SNIACES.A. contra la sentència dictada 
el 4 de febrer de 2013 per la Secció Setena de la Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional en el recurs 6/12, relatiu a la liquidació del 
cànon de control d'abocaments no autoritzats de l'exercici2007. Cànon de control d'abocaments no autoritzats. Acreditació dels aforaments utilitzats per 
liquidar el cànon. Valoració de prova. Reducció o deducció d'imports pagats en concepte de cànon autonòmic de sanejament. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 4 de març de 2014 (Sala del Contenciós). Recurs de cassació. Sol·licitud d'aprofitament hidroelèctric incompatible 
amb una norma posterior del Pla Hidrològic. Article 71.1 de la Llei 30/1992. No és aplicable en supòsit en què l'exigible és presentar una sol•licitud 
diferent de la deduïda. Article 71.3. Contempla una facultat de l'Administració, no un deure. Desestimació. Veure 
 
ARTICLES 
El concepte jurídic de residu, subproducte i matèria primera secundària (fi de la condició de residuo) i la seva relació amb el REACH Veure 
La contaminació acústica submarina: especial referència a l’impacte sobre els cetàcis produit pels sonars dels bucs de guerra Veure 
Les renovables davant els recients canvis normatius: l’episodi jurisprudencial del RD 1565/2010, que modifica la tarifa retributiva de la energia 
fotovoltaica Veure 
UK Environmental Legislation and Its Administration in 2013—Achievements, Challenges and Prospects Veure 
 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 
Capítols de llibre i articles a revistes 
Borrás Pentinat, S.; Vilaseca Boixareu, I., “Los conflictos ambientales causados por empresas transnacionales: realidades y retos jurídicos 
Internacionales” en Soares Stersi Dos Santos, R.; Annoni, D. (Coord.), Cooperaçao e conflictos Internacionais: Globalizaçao, Regionalismo e Atores, 
Curitiba: Multideia, 2014, pp. 137-172. 
Cardesa-Salzmann, A., “Combating Desertification in Central Asia: Finding New Ways to Regional Stability through Environmental Sustainability? ” en 13 
Chinese Journal of International Law, 2014, 29 pp. (Advance Access). 
 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
Reis, T. H., Compensation for environmental damages under international law: the role the international judge, international de l'environnement, Alphen 
aan den Rijn: Kluwer LawInternational, cop. 2011. 
Bodansky, D.; Brunnée, J.; Hey, E., The Oxford handbook of international environmental, Oxford: Oxford Univeristy Press, cop.2007. 
Faist, T.; Schade, J. (ed.), Disentangling migration and climate change: methodologies, political discourses and human rights. New York: Springer, 2013. 
Healy H. et al., Ecological economics from the ground up. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013. 
Bourg, D. et al.,  Pour une 6e République écologique. Paris: Odile Jacob, 2011. 
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