
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ORMATIVA    

 
Defensa de tesis doctoral de la Sra. Marina Rodríguez Beas. Veure   
Cicle de cinema ambiental a la Canonja. Veure    
Rodals i ciutats. L'equilibri és possible. Veure  
Primer Cicle “Impulsors de la RSC”. Compartir per a millorar. Veure    
Etiquetat ecològic. Una eina de competitivitat per millorar el sector de la construcció. Veure   
NOTÍCIES Internacional 
Internacional: 
La desforestació es dispara al “pulmó del món”. Veure 
Cuba, per un ús major d'energies verdes. Veure 
Pequín obre el tercer mercat d'emissions de CO2 de la Xina. Veure 
Llibertat sota fiança per al darrer tripulant del “Arctic Sunrise”. Veure  
Equador, petrolieres que volen explotar jaciments al ‘delicat’ sud orient amazònic. Veure 
Unió Europea 
L'Agència Europea del Medi Ambient alerta del dany a les costes per la pressió demogràfica i les indústries. Veure 
El cost de producció d'ou a la UE ha augmentat més d'un 7%. Veure 
Europa imposa recàrrecs aranzelaris definitius als panells solars xinesos. Veure 
Ciutats capdavanteres que canvien el transport i milloren la qualitat de vida. Veure 
La UE dóna més protecció als treballadors i ciutadans davant les radiacions. Veure 
Espanya 
L'eòlica produeix al novembre més que la nuclear i el gas junts. Veure 
Sense culpables pel ‘Prestige’. Veure 
Espanya complirà amb el Protocol de Kyoto comprant 800 milions d'euros en drets. Veure 
Volen incloure el benestar animal a la Constitució espanyola. Veure  
El Congrés dóna llum verda definitiva a la Llei d'Avaluació Ambiental, que inclou l'acord sobre el transvasament Tajo-Segura. Veure 
Absolta la pianista de Puigcerdà per la qual el fiscal demanava presó pel soroll. Veure 
Gaspar Llamazares, Soraya Rodríguez, Pilar Bardem i Goya Toledo, units a Madrid contra les prospeccions. Veure 
Catalunya 
Més de 4.000 professionals participen en el congrés Electric Vehicle Symposium & Exhibition EVS27. Veure 
Entitats socials denuncien que el nou pla per a la millora de la qualitat de l'aire de la Generalitat no respon a un dels problemes greus de salut pública 
que sofreix Catalunya. Veure 
Una drecera aplana els transvasaments sense comptar amb la Generalitat. El Govern central afavoreix els transvasaments mitjançant cessions dels drets 
o vendes d'aigua, i será suficient el permís de la Direcció general de l'Aigua. Veure 
Aprovada inicialment la modificació dels Plans Directors Urbanístics del sistema costaner. Veure 
Agricultura intervé en una fira internacional d'animals cinc exemplars de l'espècie tortuga mediterrània procedents de República Txeca. Veure 
CEDAT-URV 
Seminari “Recerques predoctorals en Dret Ambiental”. Veure 
Connexió en directe des de Varsòvia, COP 19 Canvi Climàtic. “Les Conferències del Canvi Climàtic de Varsòvia: avanç i expectatives”. Veure 
“Una tarda lúdica: cultura, diversió i residus 0” en el marc de la V Setmana Europea de Prevenció de Residus. Veure 
Membres del CEDAT participen en la I Carrera Solidària de la Universitat Rovira i Virgili. Veure 
Cicle de conferències “Els dijous cooperatius” sobre “Canvi Climàtic: la paradoxa del desenvolupament”. Veure 
AAEDAT 
Col·loqui sobre medi ambient “Impactes ambientals i vulneració de drets indígenes: el cas de Belo-Monte a Brasil i del ‘Aqüeducte Independència’ a 
Sonora, Mèxic”. Veure 
 NORMATIVA    
Unió Europea 
Reglament (UE) nº 1010/2013 de la Comissió de 17 d'octubre de 2013 pel qual es prohibeix la pesca de sabre negre en aigües de la UE i aigües 
internacionals de les zones VIII, IX i X per part dels bucs que enarboren el pavelló d'Espanya. Veure 
Reglament (UE) nº 1180/2013 del Consell de 19 de novembre de 2013 pel qual s'estableixen, per al 2014, les possibilitats de pesca aplicables en el mar 
Bàltic a determinades poblacions i grups de poblacions de peixos. Veure 
Decisió de la Comissió de 26 de novembre de 2013 relativa a la notificació per la República Hel·lènica del pla nacional transitori al fet que es refereix 
l'article 32 de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre les emissions industrials. Veure 
Espanya 
Resolució de 18 de novembre de 2013, de la Direcció general de l'Aigua, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de novembre de 
2013 sobre aprovació de les noves tarifes per a l’aprofitament de l'aqüeducte Tajo-Segura. Veure 
Ordre AAA/2230/2013, de 25 de novembre, per la qual es regula el procediment de comunicació entre les administracions autonòmiques, estatal i 
comunitària de la informació oficial dels espais protegits Xarxa Natura 2000. Veure 
Ordre AAA/2231/2013, de 25 de novembre, per la qual es regula el procediment de comunicació a la Comissió Europea de les mesures compensatòries 
en matèria de conservació de la Xarxa Natura 2000 adoptades en relació amb els plans, programes i projectes, i de consulta prèvia a la seva adopció, 
previstes en la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Veure 
Llei Foral 30/2013, de 15 d'octubre, per la qual es prohibeix al territori de la Comunitat Foral de Navarra l'ús de la fractura hidràulica com a tècnica de 
recerca i extracció de gas no convencional. Veure 
Ordre IET/2059/2013, de 6 de novembre, per la qual es convoquen subvencions a les plantes potabilitzadores per a la dessalació d'aigua de mar a les 
Illes Canàries. Veure 
Catalunya 

        Tarragona 
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Resolució TES/2375/2013, de 29 d'agost, per la qual es fa públic l'Acord de Declaració d'Impacte Ambiental del projecte d'ampliació d'una explotació 
porcina promoguda per Agrícola Ramadera Torradeflot, SCCL, al terme municipal de L'Espluga Calba. Veure 
Resolució TES/2376/2013, de 29 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord de no aplicació del tràmit d'Avaluació d'Impacte Ambiental del projecte de 
modificació substancial en l'establiment de l'empresa Euromed, SA, al terme municipal de Mollet del Vallès. Veure 
Resolució TES/2378/2013, de 9 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord de Declaració d'Impacte Ambiental del projecte de construcció d'una nova 
planta de tractament de RESTA, una nova planta de tractament de voluminosos, la millora i l'ampliació de la planta de compostatge de fracció orgànica 
dels residus municipals (FORM) i altres modificacions, situat al Centre de Tractament de Residus Municipals del Segrià (CTRM), al terme municipal de 
Montoliu de Lleida. Veure 
Resolució TES/2397/2013, de 12 de novembre, per la qual es deixa sense efectes la convocatòria anticipada de subvencions a persones físiques i 
jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologies i 
millores mediambientals, amb càrrec al pressupost 2013. Veure 
Resolució AAM/2434/2013, de 8 de novembre, per la qual es resol favorablement la modificació del plec de condicions de la Denominació d'Origen 
Protegida Pla de Bages. Veure 
Resolució AAM/2435/2013, de 4 de novembre, per la qual es resol favorablement la modificació del plec de condicions de la Denominació d'Origen 
Protegida Penedès. Veure 
Resolució AAM/2503/2013, de 22 de novembre, per la qual s'estableix la zona de seguretat entorn dels focus de foc bacterià (Erwinia amylovora), 
detectats en diferents municipis de les comarques del Segrià, La Noguera i el Baix Empordà. Veure 
Ordre AAM/300/2013, de 27 de novembre, per la qual s'incrementa la quantia de les ajudes al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal 
d'activitats pesqueres per a algunes modalitats de pesca, d'acord amb el Fons Europeu de la Pesca, corresponents a les aturades efectuades els anys 
2011 i 2012, convocades per l'Ordre AAM/178/2013, de 23 de juliol. Veure 
JURISPRUDÈNCIA 
Unió Europea 
Sentència del Tribunal General de 8 d'octubre de 2013. Stichting Greenpeace Nederland i PA Europe/Comissió [Accés als documents. Reglament (CE) n 
° 1049/2001. Documents relatius a la primera autorització de comercialització de la substància activa glifosat. Denegació parcial d'accés. Possible 
perjudici per als interessos comercials d'una persona física o jurídica. Article 4, apartat 5, del Reglament n ° 1049/2001. Interès públic superior. 
Reglament (CE) n ° 1367/2006. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 3 d'octubre de 2013 (petició de decisió prejudicial plantejada per la Supreme Court. Irlanda). Donal 
Brady/Environmental Protection Agency (Medi ambient. Directiva 75/442/CEE. Purins produïts i emmagatzemats en una instal·lació porcina tot esperant 
ser cedits a agricultors que els utilitzen a les seves terres com a adob. Qualificació de «residu» o «subproducte». Requisits. Càrrega de la prova. 
Directiva 91/676/CEE. Manca de transposició.  Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 3 d'octubre de 2013. Inuit Tapiriit Kanatami i altres/Parlament Europeu, Consell de la Unió Europea, 
Regne dels Països Baixos, Comissió Europea [Recurs de cassació. Reglament (CE) n ° 1007/2009. Comerç de productes derivats de la foca. Restriccions 
a la importació i a la comercialització d'aquests productes. Recurs d'anul·lació. Admissibilitat. Legitimació activa de les persones físiques i jurídiques. 
Article 263 TFUE, paràgraf quart. Concepte de «actes reglamentaris», Actes legislatius, Dret fonamental a la tutela judicial efectiva]. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 3 d'octubre de 2013. Comissió Europea/República de Letònia, República de Lituània, República 
Eslovaca, Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord (Recurs de cassació. Prevenció i control integrats de la contaminació. Règim per al comerç de 
drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Assignació de drets d'emissió per la República de Letònia. Període comprès entre 2008 i 2012). Veure 
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem STS 5490 de 18 de novembre 2013 (Sala del Contenciós, Secció 6ª. Ponent: Octavio Juan Herrero Pina). Expropiació 
forçosa. Preu just. Estació depuradora. No és aplicable la doctrina de sistemes generals. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem STS 5467de 18 de novembre 2013 (Sala civil, Secció 1ª. Ponent: Antonio Sales Carceller). Béns de domini públic. Dret de 
concessió a favor de particulars reconeguts per la disposició transitòria primera de la Llei 22/1988, de juliol, de Costes. Qüestió de naturalesa 
administrativa i no civil. Veure 
Catalunya 
Sentència nº 245/2013 del Jutjat Contenciós-Administratiu de Barcelona de 22 d'octubre de 2.013. Secció nº9. Recurs nº436/2011. Ponent D. Angel 
Mateo Goizueta. Impost sobre grans establiments comercials; element superfície; impacte negatiu sobre el medi ambient; finalitat extrafiscal parcial; 
costos no internalitzats. Desestimatòria. Veure 
Sentència nº290/2013 del Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona de 22 d'octubre de 2.013. Secció 2ª. Recurs 422/2012. Ponent Sra. Celia 
Aparicio Mínguez. Taller clandestí; inadmissió desestimació recurs extraordinari; responsabilitat arrendador. Desestimatòria. Veure 
Sentència nº 243/2013 del Jutjat Contenciós-Administratiu de Barcelona de 21 d'octubre de 2.013. Secció nº9. Recurs nº654/2004. Ponent D. Angel 
Mateo Goizueta. Impost sobre grans establiments comercials; element superfície; impacte negatiu sobre el medi ambient; finalitat extrafiscal parcial; 
costos no internalitzats; inexistència discriminació arbitrària. Desestimatòria. Veure 
Sentència nº 945/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 30 de setembre de 2.013. Secció 1ª. Recurs nº176/2012. Ponent D. Dimitry 
Teodoro Berberoff Ajuda. Impost sobre grans establiments comercials; element superfície; impacte negatiu sobre el medi ambient; finalitat extrafiscal 
parcial; costos no internalitzats; inexistència discriminació arbitrària; Vot particular. Desestimatòria. Veure 
Sentència nº 883/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de setembre de 2.013. Secció 1ª. Recurs nº831/2010. Ponent D. Emilio 
Rodrigo Aragonés Beltrán. Fiscalitat ambiental; compatibilitat de deduccions; impost de societats. Estimatòria. Veure 
Sentència nº 982/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 2 d’octubre de 2.013. Secció 4ª. Recurs nº41/2013. Ponent Sra. María José 
Moseñe Gracia. Contaminació acústica; responsabilitat patrimonial; passivitat de l'Administració; nexe causal eficient. Desestimatòria. Veure 
Sentència nº 1014/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 9 d'octubre de 2.013. Sala contenciosa administrativa. Secció 4ª. Recurs 
nº533/2011. Ponent D. Joaquin Borrell Mestre. Espai natural; danys en cultius; responsabilitat patrimonial; antijuricitat; causalitat. Desestimatòria. 
Veure 
ARTICLES 
Contaminació per radiació electromagnètica en persones vulnerables: tutela preventiva i generació d'altres fonts d'energia. Veure 
Environmental Jurisprudence of the European and Inter-American Courts of Human Rights: Comparative Insights. Veure 
Looking Backward, Looking Forward: The Next 40 Years of Environmental Law. Veure 
Oportunitat o obstacle? L'incipient dret a la participació pública en assumptes ambientals globals, a la llum de la teoria de la democràcia cosmopolita. 
Veure 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT  
Llibres i Monografies 
Pons Rafols, X.; Campins Eritja, M.; Castellà Andreu, J. M.; Martin Nuñez, E., La acción exterior y europea de la Generalitat de Cataluña, Madrid: Marcial 
Pons, 2012. 
Capítols de llibre i articles en revistes 
Pigrau Solé, A., Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Valencia: Tirant 
lo blanch, 2013, pp. 61-110. 
Jaria i Manzano, J., “El principio de precaución como garantía de la justicia ambiental”, en Pérez Alonso, E.; Arana García, E.; Mercado Pacheco, P. 
(eds.), Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente, Valencia: Tirant lo Blanch, 2012, pp. 375-392. 
Nogueira López, A., “Los aprovechamientos de las aguas minerales y termales. Título habilitante”, en Embid Irujo, A., Usos del agua. Concesiones, 
autorizaciones y mercados de agua, Aranzadi, 2013, pp.145-177. 
Ramon Fuentes Gasó, “Aspectos controvertidos sobre el ejercicio de funciones de control e inspección en materia de protección del medio ambiente por 
parte de las entidades colaboradoras”, en Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo, Núm. 154, pp. 343-360. 
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