
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. O En bici RMATIVA    

 
Conferència Pablo Fajardo - Taula rodona sobre el cas Chevron-Texaco a l’Equador. Veure 
Degustaria anuncia la seva convocatòria en el segon Taller Global de Recerca Acció per a Defensors Joves de Drets Humans que es realitzarà a 
Colòmbia l'agost de 2014. Veure 
12th IUCNAEL Colloquium 2014. Veure 
Seminari "Comerç i Medi Ambient".Veure 
Convocatòria projectes Euroregió 2013: Eficiència i consum responsable en l’ús de recursos. Veure 
Arranca el comitè de seguiment i gestió del projecte Life Medacc. Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional 
Kiribati, un paradís superpoblat amenaçat pel mar. Veure 
MAPS Xile, una iniciativa per fer front als Gasos d'Efecte Hivernacle (GEI). Veure 
Descobreixen a Brasil la primera espècie de dofí de riu des de 1918. Veure 
L’Agència estatal de Califòrnia no subministrarà aigua per la sequera. Veure 
Google Earth ajuda a visualitzar el canvi climàtic en tot el planeta. Veure 
Unió Europea 
El Parlament Europeu demana més ambició contra el canvi climàtic. Veure 
L’escassetat d’abelles amenaça els cultius a Europa. Veure 
Denuncien el robatori del lliri aquàtic més petit del món. Veure 
Espanya 
Rawlemon: un generador solar esfèric que millora la captació solar fotovoltaica convencional. Veure 
El 60% de les zones humides fan compatible l'ús agrícola amb la seva conservació. Veure 
APPA denuncia l'acarnissament del Govern amb les renovables. Veure 
Els regants del Xúquer veuen “inviable” transvasar des d'on demana el Vinalopó. Veure 
El Suprem ratifica la il·legalitat del complex Isla de Valdecañas, a Cáceres. Veure 
Catalunya 
Catalunya canvia la llei per prohibir el ‘fracking’. Veure 
L'Institut Metropolità del Taxi obté el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la flota de taxis de baixes emissions. Veure  
Inici del procés participatiu de la nova planificació de residus 2013-2020. Veure 
Protesta per reclamar més carril bici i actualitzar el Pla de Mobilitat a Tarragona. Veure  
CEDAT-URV 
Nou període de pre inscripció per al Màster Universitari en Dret Ambiental (Modalitat a distància) de la Universitat Rovira i Virgili. Veure 
Seminari: “Participació ciutadana en espais naturals protegits”. Veure 
Seminari "Comerç i Medi Ambient". Veure 
AAEDAT 
Nova Mesa Directiva a la AAEDAT.  
NORMATIVA    
Unió Europea 
Decisió de la Comissió, de 17 de desembre de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a 
equips d'impressió d'imatges [notificada amb el número C (2013) 9097]. Veure 
Decisió d'Execució de la Comissió, de 17 de desembre de 2013, per la qual es confirmen o modifiquen les emissions mitjanes específiques de CO2 i els 
objectius d'emissions específiques aplicables als fabricants de vehicles comercials lleugers, en relació amb l'any natural 2012, en aplicació del Reglament 
(UE) nº 510/2011 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el número C (2013) 9184]. Veure 
Decisió d'Execució de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, per la qual es determinen els límits quantitatius i s'assignen quotes de substàncies 
regulades de conformitat amb el Reglament (CE) nº 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó, 
per al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2014[notificada amb el número C (2013) 9205]. Veure 
Decisió de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, per la qual es modifiquen les Decisions 2010/2/UE i 2011/278/UE, en relació amb els sectors i 
subsectors que es consideren exposats a un risc significatiu de fuita de carboni [notificada amb el nombre C(2013) 9186]. Veure 
Recomanació de la Comissió, de 22 de gener de 2014, relativa a uns principis mínims per a l'exploració i producció d'hidrocarburs (com el gas d'esquist) 
utilitzant la fractura hidràulica d'alt volum. Veure 
Espanya 
Instrument d'Acceptació de l'Esmena a l'Annex A del Conveni d'Estocolm sobre Contaminants Orgànics Persistents, adoptada a Ginebra el 29 d'abril de 
2011. Veure  
Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte Hivernacle, i pel qual es 
modifiquen el Reglament del Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, el Reglament 
de l'Impost de societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat 
pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre. 
Veure 
Llei 6/2013, de 13 de desembre, de mesures tributàries d'impuls a l'activitat econòmica a Extremadura. Veure 
Llei 13/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives per a l'any 2014. Veure 
Llei 8/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014. Veure 
Resolució de 20 de desembre de 2013, de la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la qual es publica l'Acord del Consell 
de Ministres de 13 de desembre de 2013, pel qual s'aprova el Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020. Veure 
Llei 8/2013, de 21 de novembre, de Mesures Tributàries de Castella-la Manxa. Veure 
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Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Desena) de 16 de gener de 2014. Incompliment d'Estat de la Directiva 2002/91/Ce. Eficiència energètica dels 
edificis, articles 3, 7 i 8. Transposició incompleta. Assumpte C-67/12 el qual té per objecte un recurs d'incompliment interposat conformement a l'article 
258 TFUE, de la Comissió Europea contra el Regne d'Espanya. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala quarta) de 23 de gener de 2014. Transport marítim. Incompliment Directiva 1999/32/CE, Conveni Marpol 73/78 i 
Annex VI. Contaminació de l'atmosfera pels bucs. Bucs de passatgers que presten serveis regulars. Bucs de creuer amb contingut màxim de sofre dels 
combustibles per a l'ús marítim. Validesa. Assumpte C-537/11 que té per objecte una petició prejudicial plantejada conformement a l'article 267 TFUE, 
pel Tribunale di Genova (Italia). Veure 
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem de 16 de gener de 2013 (Sala del Contenciós). S'anul·len els acords de la Comissió d'Ordenació del Territori i Medi 
ambient de Canàries de 20 de juliol de 2.006 i 1 de desembre del mateix any, relatius a l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació del municipi de 
Harí. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 21 de gener de 2014 (Sala del Contenciós). Recurs de cassació. Desestimatori. Impugnació de la declaració d'impacte 
ambiental del projecte de “Parc eòlic d’Ordunete”, promogut per Eòliques Eskadi pel qual es denega a Eòliques Euskadi SA l'autorització per a la 
instal·lació de generació d'energia denominada “Parc eòlic Ordunete” al terme municipal de Valle de Carranza. Veure 
Catalunya 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de desembre de 2013 (Sala del contenciós) STSJ 12908/2013. Recurs d'apel·lació. 
Desestimatori. Ajuntament de Tortosa. Contaminació acústica. Sorolls ocasionats en un habitatge a conseqüència de la contaminació acústica provocada 
pel bar musical “Cafè de l'Havana”. Veure 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 4 de desembre de 2013 (Sala social) STSJ 13211/2013. Recurs de súplica. Empresa 
fabricadora d'elments per a la construcció amb amiant. Abocaments de residus de construcció. Contaminació ambiental. Veure 
 
ARTICLES 
 
Què podem aprendre els i les ambientòlogues de la lluita per la Sobirania Alimentària?. Veure 
La protecció penal del medi ambient: anàlisi de l'Art. 338 del CP colombià sobre mineria il·legal. Veure 
El consumidor d'electricitat generada a partir de fonts d'energia renovables: les garanties d'origen. Veure 
Problemes competencials derivats de la Llei 40/2010 d'emmagatzematge geològic de diòxid de carboni. Veure 
The State of Food Insecurity in the World 2013. Veure 
Economic Thought and Climate Disruption: Neoclassical and Economic Dynamic Approaches in the USA and the EU. Veure 
 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT  
 
Llibres i Monografies 
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. 
Quintero Olivares, G., Derecho penal ambiental, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
 
Capítols de llibre i articles en revistes 
Casado Casado, L., “Recopilación y documentación de asuntos tramitados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos relacionados con la 
discriminación por motivos raciales, étnicos o por razón de nacionalidad”, en García Añón, J. y  Ruiz Sanz, M. (eds.), Discriminación racial y étnica. 
Balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 57-148. 
Tello, E.; Pigrau, A.; Garcia, M., "Sostenibilidad y descentralización en las políticas locales de energía", en Ramon Canal (Ed.), Ciudades y pueblos que 
puedan durar. Políticas locales para una nueva época, Icaria editorial, Barcelona, 2013, pp. 29-43. 
Jaria, J., "Si fuera solo una cuestión de fe... ---una crítica sobre el sentido y la utilidad del reconocimiento de derechos a la naturaleza (en la 
Constitución del Ecuador)", Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, vol. 4, núm. 1, 2013, pp. 43-86. 
Pigrau, A.; Borràs, S.; Cardesa-Salzmann, A.; Jaria i Manzano, J., 2013. International law and ecological debt. International claims, debates and 
struggles for environmental justice. EJOLT Report No. 11, 128 p.  
 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT  
 
Arbour, J.M., Droit international de l'environnement, Cowansville, Québec: Éditions YvonBlais, 2012. 
Dryzek, John S.; Norgaard, R. B.; Schlosberg, D.,Oxford handbook of climate change and society, Oxford, UK; New York: OxfordUniversity Press, 2011. 
McAdam, J., Climate change, forced migration, and international law, Oxford: Oxford University Press, 2012. 
Dinar, A.,The Clean Development Mechanism (CDM): an early history of unanticipated outcomes, New Jersey: World Scientific, 2013. 
Ruppel, Oliver C.; Roschmann, C.; Ruppel-Schlichting, K., Climate change: International law and global governance, Baden-Baden: Nomos, 2013. 
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