
 

  

 

  

 

 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

12th IUCNAEL Colloquium 2014Veure 
Curs d'Estiu Globalització, Competitivitat i Garantia dels Drets HumansVeure 
Premi Ángel Rozas, a la recerca en ciències socials per a investigadors novellsVeure  
Selecció de Docent-Dret Ambiental i dels Recursos NaturalsVeure 
Barcelona acollirà el Primer Congrés Europeu sobre custòdia del territori "Land: Quality of Life" Veure 
Exposició “Què hi ha darrere del teu mòbil?” Veure 
"A... paga la llum! La factura a examen"  Veure 
Cineforum: Oligopoly2. L'imperi elèctric contra tots Veure 
El Centre de Fauna de Vallcalent acollirà aquest estiu estades per conèixer la fauna del nostre entorn natural Veure 
Oberta la convocatòria per a el “V Concurs Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible” Veure 
 Internacional 
Internacional  
Un vaixell de càrrega encallat fa saltar les alarmes a GalàpagosVeure 
Refugiats ambientals sumen 114 milions Veure 
L'OMS prohibeix productes provinents de foques Veure 
Llatinoamèrica: Colòmbia és l'únic país on decreix l'agricultura ecològica Veure 
Xina inaugura tribunal ambiental Veure 
Uruguai: brinden energia elèctrica a totes les escoles rurals Veure 
El medi ambient reunirà a parlamentaris de cent països a Mèxic Veure 
El Mundial de Futbol, responsable d'emissió d'1,4 milions de tones de CO2 Veure 
Unió Europea 
L’UE finança la recuperació de dunes a Astúries, Cantàbria i País Basc Veure 
El Parlament Europeu ha votat 24.000 esmenes de medi ambient i salut pública Veure 
La UE es prepara per a la «lluita» per l'Àrtic 
El projecte europeu Life+ ajuda a protegir la vida aquàtica al Pirineu Veure 
AFCO recolza la proposta presentada al Consell de Ministres d'Agricultura de la UE a Brussel•les, per evitar el desaprofitament alimentari  Veure 
Espanya  
Medi ambient dóna el seu vistiplau als sondejos petroliers a Canàries Veure  
Canàries desenvoluparà la Llei de Participació per lluitar contra els sondejos Veure 
Ecologistes demanen compromís polític amb el medi ambient  Veure 
Ofensiva de l'oposició per frenar la llei de parcs nacionals Veure 
Dos terços dels residus electrònics queden fora de control Veure 
Catalunya 
El Consell de Garanties Estatutàries dóna via lliure a la construcció del macrocasino Barcelona World Veure 
La fiscalia denunciarà el projecte Castor per prevaricació ambiental Veure 
Un segon informe confirma la relació dels sismes amb el gas de Castor Veure 
Registren 30 denúncies de delictes contra el medi ambient a Girona Veure 
Ecologistes en Acció recull 12,8 quilos de residus al litoral de Torredembarra Veure  
El TSJC anul•la la llicència d'activitat a una pedrera Veure 
CEDAT-URV  
El Màster Universitari en Dret Ambiental rep la menció distintiva International Master's Programme (IMP) de l'AGAUR Veure 
El professor Antoni Pigrau Solé participa com a jutge al Tribunal Permanent dels Pobles en la sessió sobre la indústria minera canadencaVeure 
Conferència de Clausura del Curs 2013/14 del Master Universitari en Dret Ambiental URV Veure 
El Projecte SOLEAR busca estudiants del Master en Dret Ambiental per fer el Treball de finalització de Master Veure 
Presentació del llibre: “Eines per a la regulació del serveis ambientals dels ecosistemes” Veure 
Seminari: 'Invasors: la globalització animal' Veure 
Seminari " El Dret del Medi ambient de la societat del risc" Veure 
Convocatòria beques assistents docents per al 2014-15 Veure 
Vols ser advocat/a especialista en Dret ambiental? Veure 
Nou període de preinscripció per al Màster Universitari en Dret Ambiental (Modalitat a distància) de la Universitat Rovira i Virgili Veure 
AAEDAT: 
Èxit total! Ponència Esther Vivas: El cantó fosc de l’agricultura globalitzada. Quins impactes? Quines alternatives des de la sobirania alimentària? Veure 
Atenció! Oberta la convocatòria per al “V Concurs Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible” Veure 
  

  

 
Unió Europea 
Reglament (UE) nº 592/2014 de la Comissió, de 3 de juny de 2014, que modifica el Reglament (UE) nº 142/2011 pel que fa a l'ús de subproductes 
animals i productes derivats com a combustible en plantes de combustió. Veure 
Reglament (UE) nº 588/2014 de la Comissió, de 2 de juny de 2014, pel qual es modifiquen els annexos III i IV del Reglament (CE) nº 396/2005 del 
Parlament Europeu i del Consell quant als límits màxims de residus d'oli de taronja, de Phlebiopsis gigantea, d'àcid giberèlic, de Paecilomyces 
fumosoroseus cep FE 9901, de nucleopoliedrovirus d’Spodoptera littoralis, de virus de la poliedrosi nuclear de la Spodoptera minsa, de Bacillus firmus I-
1582, d'àcid S-abscísic, d'àcid L-ascòrbic i de nucleopoliedrovirus d’Helicoverpa armigera a l'interior o a la superfície de determinats productes.Veure 
Reglament (UE) nº 589/2014 de la Comissió, de 2 de juny de 2014, pel qual s'estableixen mètodes de mostreig i d'anàlisi per al control dels nivells de 
dioxines, PCB similars a les dioxines i PCB no similars a les dioxines en determinats productes alimentaris i pel qual es deroga el Reglament (UE) nº 
252/2012.Veure 
Decisió de la Comissió, de 28 de maig de 2014, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a les 
pintures i vernissos d'interior i exterior [notificada amb el número C(2014) 3429]. Veure 
Reglament (UE) nº 538/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, pel qual es modifica el Reglament (UE) nº 691/2011, relatiu als 
comptes econòmics europees mediambientals. Veure 

Butlletí  nº 57, juny de 2014 

 
        Tarragona 

BUTLLETÍ INFORMATIU 

AGENDA 
Editorial. In memoriam Ramón Martín Mateo (1928-2014) 

 
  

 

NOTÍCIES 

 NORMATIVA 

http://www.cedat.cat/butlleti/html/cat/setembre10.htm�


  

 

  

 

  

 

  

 

Reglament (UE) nº 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relatiu a les mesures de compliment dels usuaris del Protocol 
de Nagoya sobre a l'accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de la seua utilització en la Unió. Veure 
Espanya 
Resolució de 23 de maig de 2014, de l'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres, 
per la qual es convoquen les ajudes destinades específicament a cobrir costos excepcionals que es produïsquen o s'hagen produït a causa del tancament 
d'unitats de producció de carbó incloses en el pla de tancament del Regne d'Espanya per a la mineria de carbó no competitiva, per a l'exercici 2014. 
Veure 
Decret Legislatiu 1/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Conservació de la Naturalesa del País Basc. Veure 
Resolució de 14 de maig de 2014, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual es determina el valor del terme DIFp a aplicar pels 
comercialitzadors de referència en la facturació del consum corresponent al primer trimestre de 2014 als consumidors als quals hagueren subministrat 
als preus voluntaris per al petit consumidor. Veure 
Resolució de 29 d'abril de 2014, de la Secretaria d'Estat de Medi ambient, per la qual es publica els acords de la Conferència Sectorial de Medi ambient 
en matèria de patrimoni natural i biodiversitat. Veure 
Reial decret 340/2014, de 9 de maig, pel qual s'estableixen disposicions en relació amb l'assistència als controls oficials en establiments de producció de 
carn fresca d'aus de corral i lagomorfs. Veure 
JURISPRUDENCIA  
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 15 de maig de 2014. «Procediment  prejudicial - Medi ambient - Directiva 92/43/CEE - Article 6, 
apartats 3 i 4 - Conservació dels hàbitats naturals - Zones especials de conservació - Avaluació de l'impacte d'un pla o projecte sobre un lloc protegit - 
Autorització d'un pla o d'un projecte relatiu a un lloc protegit - Mesures compensatòries - Lloc Natura 2000 "Vlijmens Veuen, Moerputten & Bossche 
Broek" - Projecto sobre el traçat de l'autopista A2 "s-Hertogenbosch-Eindhoven. Veure  
Interlocutòria del Tribunal de Justícia (Sala Novena) de 8 de maig de 2014. «Petició de decisió prejudicial: Verwaltungsgericht Wien – Àustria - Article 99 
del Reglament de Procediment - Directiva 2003/4/CE - Validesa - Accés del públic a la informació en matèria de medi ambient - Excepció a l'obligació de 
divulgar informació mediambiental quan la informació menyscaba, en principi, la possibilitat que tota persona tingui un judici just - Caràcter facultatiu 
d'aquesta excepció per als Estats membres - Article 6 TUE - Article 47, paràgraf segon, de la Carta. »Veure 
Espanya 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 4301/2011, de 05 de maig de 2014. Autorització ambiental integrada per a projecte de dipòsit de 
residus. Valoració de la prova. No escau al recurs de cassació. Veure 
Sentència Audiència Nacional. Sala del Contenciós. Nº 383/2012, de 13 de maig de 2014. Domini públic marítim terrestre. Denegació de concessió d'ús i 
aprofitament a l'empara de la disposició transitòria primera de la Llei de Costas. Absència de prova sobre la titularitat privada dels terrenys a l'entrada 
en vigor de la Llei de Costes de 1988. Veure 
Sentència Audiència Nacional. Sala del Contenciós. Nº 256/2012, 06 de maig de 2014. Domini públic marítim terrestre. Efectes de la partió sobre 
propietats privades inscrites en el Registre de la Propietat. Justificació de noves partions. Zona dunar que es pot incloure a l'article 3.1.b) Llei de Costas. 
Veure  
Sentència. Audiència Nacional. Sala del Contenciós. Nº Recurs 370/2012, 16 de maig de 2014. Concessió Disposició Transitòria Primera, apartat 4 de la 
Llei de Costas. Veure 
Catalunya 
Ple del Tribunal Constitucional. Sentència 74/2014, de 8 de maig de 2014. Conflicte positiu de competència 4821-2008. Plantejat per la Generalitat de 
Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 227/2008, de 15 de febrer, pel qual s'estableix la normativa bàsica referent als panells de 
catadors d'oli d'oliva verge. Competències sobre ordenació general de l'economia, agricultura i comerç exterior: interpretació conforme del precepte 
reglamentari que atribueix a l'Administració de l'Estat l'autorització dels panells de catadors en el cas d'importacions i exportacions. Vot particular. 
Veure 
ARTICLES 
Water distribution in the public interest and the human right to water: Swiss, South African and International Law Compared Veure 
Environmental Impact Assessment Process for oil, gas and mining projects in Nigeria: A critical analysis Veure 
Comparing the Ozone Layer Regime with the Climate Change Regime: No Single Solution – No Single Comparison Veure 
 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
Llibres i Monografies 
Pons Solé, Joan. Eines per a la Regulació dels Serveis Ambientals dels Ecosistemes Catalunya. Publicacions URV. Quaderns de Dret Ambiental, 7. 
Tarragona, 2014. 
Capítols de llibre i articles en revistes 
Nogueira, Alba. Capítol VI. La Transposició de directives Ambientals a l'Estat autonòmic. Transposició de directives i autogovern. El desenvolupament 
normatiu del Dret de la Unió Europea a l'Estat autonòmic. Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis Autonòmics. Barcelona, 2013. 
Borràs, Susana. Biocentric Approach to Protect Nature: The Bolivian Regulations on Mother Earth and Living Well. International Environmental Law: 
Contemporary concerns and Challenges in 2014. IUS SOFTWARE, GV Zalozba. Ljubljana, 2014. 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
Westra, Laura. Bosselmann, Klaus. Soskolne, Colin (editors). Globalisation and ecological integrity in science and international law. Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars, 2011 
Jans, Jan H. Macrory, Richard. Moreno Molina, Angel-Manuel (editors). National Courts and EU Environmental Law. Groningen: Europa Law Publishing, 
2013 
Engel, J. Ronald. Westra, Laura. Bosselmann, Klaus (editors). Democracy, ecological integrity and international law. Newcastle upon Tyne, U.K. : 
Cambridge Scholars Pub, 2010 
Uribe Pando, Natàlia. Cabrera Medaglia, Jordi. Barcena Hinojal, Iñaki. Klein Bosquet, Oliver. Recursos naturals: Riquesa o espoliació? Girona [etc.]: 
Universitat de Girona [etc.], DL 2013 
Shiva, Vandana. Biopirateria: el saqueig de la naturalesa i del coneixement. Barcelona: Icaria, 2001 
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