
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ORMATIVA    

 
12th IUCNAEL Colloquium 2014. Veure 
Oberta la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus d'estudis i pràctiques. Veure 
Convocatòria de projectes Euroregió 2013: Eficiència i consum responsable en l'ús dels recursos. Veure 
Arrenca el comitè de seguiment i gestió del projecte Life Medacc. Veure 
Curs on-line: Ecofeminisme. Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional 
Una erupció volcànica a El Salvador deixa més de 2000 evacuats. Veure 
Un estat amazònic llunyà lidera les polítiques de canvi climàtic. Veure 
La Xina: milions d'hectàrees cultivables estan contaminades. Veure 
Groenlàndia: un país que camina sobre milers de milions de dòlars. Veure 
Augmenta la urgència per conèixer les causes de desaparició d'abelles. Veure 
Unió Europea 
Els límits de contaminació de la UE poden resultar mortals. Veure 
La UE fomentarà el transport urbà ecològic. Veure 
El Tribunal de Justícia de la UE prohibeix la patata transgènica. Veure 
Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Estats Units, què passa amb el medi ambient? Veure 
La UE adopta el programa mediambiental Life amb 3.400 milions per al 2014-2020. Veure  
Espanya 
Els impostos mediambientals salven la recaptació fiscal. Veure 
Escàndol majúscul: algunes normatives podrien haver estat condicionades en la seva redacció per empreses elèctriques. Veure 
El Constitucional tomba un macroprojecte urbanístic. Veure 
Programa Estatal de Prevenció de Residus, fracàs a la vista. Veure 
L'aigua torna a l'aixeta pública. Veure 
Catalunya 
El 43% d'incidents nuclears a Espanya es produeixen a Ascó i Vandellòs. Veure 
El Mediterrani com mai l’has vist, nova exposició de Cosmocaixa. Veure 
Els boscos cremats podran transformar-se en sòl agrícola. Catalunya aprovarà una normativa per permetre de forma excepcional les roturacions 
agrícoles per evitar nous focs. Veure 
Una guia homogeneïtza per primera vegada a Catalunya el càlcul de les emissions de contaminants a l'atmosfera. Veure  
Aprovació dels Plans d'acció en matèria de contaminació acústica de les aglomeracions del Baix Llobregat I i del Barcelonès II. Veure 
CEDAT-URV 
Defensa de la tesis doctoral de la Sra. Marina Rodríguez Beas. Veure 
Presentació del documental ‘Cooperació per al desenvolupament a la URV. Medi ambient i Drets Humans a Equador’. Veure 
AAEDAT 
I Jornada de Drets dels Animals. Veure 
 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Directiva 2013/56/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors, pel que fa a la posada al mercat de piles i acumuladors 
portàtils que continguin cadmi, destinats a utilitzar-se en eines elèctriques sense fils, i de piles botó amb un baix contingut de mercuri, i es deroga la 
Decisió 2009/603/CE de la Comissió. Veure 
Decisió d'Execució de la Comissió, de 6 de desembre de 2013, per la qual s'estableix el format per a la notificació de la informació sobre l'adopció i les 
revisions substancials dels plans de gestió de residus i dels programes de prevenció de residus [notificada amb el número C (2013) 8641]. Veure 
Reglament (EURATOM) nº 1314/2013 del Consell de 16 de desembre de 2013 relatiu al Programa de Recerca i Formació de la Comunitat Europea de 
l'Energia Atòmica (2014-2018) que complementa Horitzó 2020, Programa Marc de Recerca i Innovació. Veure 
Reglament (UE) nº 1300/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons de Cohesió i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) nº 1084/2006. Veure 
Reglament d'Execució (UE) nº 1364/2013 de la Comissió de 17 de desembre de 2013 que modifica el Reglament (CE) nº 889/2008, pel qual 
s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) nº 834/2007 del Consell en el que concerneix a la utilització de juvenils en l'aqüicultura no 
ecològica i de material de reproducció de mol·luscs bivalves no ecològics en l'aqüicultura ecològica. Veure 
Reglament (UE) No 1293/2013 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2013 relatiu a l'establiment d'un Programa de Medi ambient i 
Acció pel Clima (LIFE) i pel qual es deroga el Reglament (CE) n. 614/2007. Veure 
Decisió No 1386/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de novembre de 2013 relativa al Programa General d'Acció de la Unió en matèria de 
Medi Ambient fins al 2020 «Viure bé, respectant els límits del nostre planeta». Veure 
Decisió d'execució de la Comissió de 3 de maig de 2013 relativa al finançament del programa de treball per al 2013 sobre eines informàtiques en l'àmbit 
de la seguretat alimentària, la salut animal, el benestar dels animals i la fitosanitat. Veure 
Espanya 
Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014. Veure  
Ordre AAA/2394/2013, de 18 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ARM/3085/2009, de 13 de novembre, per la qual s'aprova el Reglament de 
l'Ordre Civil del Mèrit Mediambiental. Veure 
Reial Decret 1015/2013, de 20 de desembre, pel qual es modifiquen els annexos I, II i V de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i 
de la Biodiversitat. Veure 
Catalunya 
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Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Veure 
JURISPRUDÈNCIA 
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 12 de desembre de 2013. Processos penals contra Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-
241/12) i Belgian Shell NV (C-242/12). Peticions de decisió prejudicial: Rechtbank et Rotterdam - Països Baixos. Medi ambient - Residus - Concepte - 
Directiva 2006/12/CE - Trasllats de residus - Informació a les autoritats nacionals competents - Reglament (CEE) nº 259/93 - Existència d'una acció, 
d'una intenció o d'una obligació de desprendre's d'una substància o d'un objecte. Assumptes acumulats C-241/12 i C-242/12. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 12 de desembre de 2013. Ragn-Sells AS contra Sillamäe Linnavalitsus. Petició de decisió 
prejudicial: Tartu Ringkonnakohus - Estònia. Procediment prejudicial - Directiva 2008/98/CE - Gestió de residus - Article 16, apartat 3 - Principi de 
proximitat - Reglament (CE) nº 1013/2006 - Trasllats de residus - Residus municipals barrejats - Residus industrials i residus de la construcció - 
Procediment d'adjudicació d'una concessió de serveis relatius a la recollida i el transport de residus generats en un terme municipal - Obligació del futur 
adjudicatari de transportar els residus recollits a instal·lacions de tractament designades per l'autoritat concedent - Instal·lacions de tractament 
apropiades més properes. Assumpte C-292/12. Veure 
Sentència del Tribunal General (Sala Primera ampliada) de 13 de desembre de 2013. Hongria contra Comissió Europea. Aproximació de les legislacions - 
Alliberament intencional en el medi ambient de OMG - Procediment d'autorització de comercialització - Dictàmens científics de la EFSA - Comitología - 
Procediment de reglamentació - Vicis substancials de forma - Examen d'ofici. Assumpte T-240/10. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 19/12/2013. Comissió Europea contra República de Polònia. Incompliment d'Estat- Utilització 
confinada de microorganismes modificats genèticament -Directiva 2009/41/CE-Transposició incorrecta i incompleta. Assumpte C-281/11. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 19 de desembre de 2013. Fish Legal i Emily Shirley contra Information Commissioner i uns altres. 
Petició de decisió prejudicial: Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) - Regne Unit. Remissió prejudicial - Conveni d’Aarhus - Directiva 
2003/4/CE - Accés del públic a la informació en matèria mediambiental - Àmbit d'aplicació - Concepte de "autoritat pública" - Empreses de sanejament i 
subministrament d'aigua - Privatització del sector de l'aigua a Anglaterra i País de Gal·les. Assumpte C-279/12. Veure 
Espanya 
Sentència de l'Audiència Nacional de 16 de desembre 2013 (Sala del Contenciós, Secció 7ª). Impugnació dels acords de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer aprovatoris dels Cànons de Regulació dels sistemes hidràulics Xúquer-Túria, subsistemes Contreras i Benaixeve-Loriguilla; de la Tarifa 
d'Utilització de l'Aigua del Canal Camp del Túria; i de la Liquidació núm. 12595, per import de 230.996,12 Euros, del Cànon de Regulació de 
l'Embassament de Contreras, tots ells corresponents a l'exercici 2009. Veure 
Ple. Aute 267/2013, de 19 de novembre de 2013. No admesa a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat 851-2013, plantejada pel Jutjat del Contenciós-
Administratiu núm. 1 d'Elx en relació amb l'article 8.1 b) del text refós de la Llei de Sòl, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny. Veure 
Catalunya 
Sentència nº 510/2013 de la Secció 2ª de l'Audiència Provincial de Tarragona de 21 de novembre de 2013. Recurs nº733/2013. Ponent D. José Manuel 
Sánchez Siscart. Art. 336 i 335 CP; principi de legalitat penal; mitjans de caça; espècies amenaçades; interpretació restrictiva; absolutòria. Veure 
Sentència nº313/2013 del Jutjat Contenciós-Administratiu de Barcelona de 12 de novembre de 2.013. Secció 7ª. Recurs número 58/2013. Ponent D. 
Federico Vidal Grases. Abocaments de residus de construcció; presumpció de veracitat actes d'inspecció; proporcionalitat de la sanció; desestimatòria. 
Veure 
 
ARTÍCLES 
Autopistes verdes: noves estratègies per gestionar les carreteres com a hàbitats. Veure 
La nova presència de la Xina a l'Àrtic: Un indici del futur desenvolupament. Veure 
Anàlisi sobre el compliment legal de les inversions en el servei públic de l'Aigua a Buenos Aires, Argentina. Veure 
La revitalització del centre històric de Màlaga i el soroll. Veure 
A Question of Security? Inuit Tapiriit Kanatami and Securitization in the Canadian Arctic. Veure 
 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT  
Llibres i Monografies 
Fuentes i Gasó, J. R.; Casado Casado, L.; Gifreu i Font, J. (Dirs.), Prestación de Servicios, Administraciones Públicas y Derecho Administrativo. Especial 
referencia al Derecho ambiental, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
Borràs Pentinat, S. (Dir.), Retos y Realidades de la Adaptación al Cambio Climático. Perspectivas Técnico-Jurídicas, Pamplona: Thomson Reuters 
Aranzadi, 2013. 
Capítols de llibre i articles en revistes 
Román Martín, L., “Los derechos de los pueblos indígenas en las constituciones de Bolivia y Ecuador”, en Pigrau Solé, A. (ed.), Pueblos indígenas, 
diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Valencia: Tirant lo blanch, 2013, pp. 333-370.  
De la Varga Pastor, A., “Autonomía indígena: del reconocimiento formal a la ejecución material“, en Pigrau Solé, A. (ed.), Pueblos indígenas, diversidad 
cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Valencia: Tirant lo blanch, 2013, pp. 371-414.  
Nogueira López, A., “Responsabilidad por daños ambientales”, en Casares Marcos, A.; Quintana López, T. (Dirs.), La responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública: Estudio general y ámbitos sectoriales, Vol. 2, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 1225-1260. 
 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT  
Nadakavukaren Schefer, Krista. Poverty and the International Economic Legal System. Duties to the World’s Poor. Cambridge University Press: 
Cambridge, 2013. 
Pierik, Roland, Werner, Wouter (eds.). Cosmopolitanism in Context. Perspectives from International Law and Political Theory. Cambridge University 
Press: Cambridge, 2010. 
Sands, Philippe; Peel, Jacqueline; Fabra, Adriana y MacKenzie, Ruth. Principles of International Environmental Law. 3ra ed., Cambridge University Press: 
Cambridge, 2012. 
Sellers, M.N.S. (ed.). Parochialism, Cosmopolitanism, and the Foundations of International Law. Cambridge University Press: Cambridge, 2011. 
Viñuales, Jorge. Foreign Investment and the Environment in International Law. Cambridge University Press: Cambridge, 2012. 
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