
 

  

 

  

 

 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Jornada ambiental "El cantó fosc de l'agricultura globalitzada. Quins impactes? Quines alternatives des de la sobirania alimentària?"Veure 
Seminari "El Dret del Medi ambient de la societat del risc"Veure 
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Torna la Setmana del Voluntariat Ambiental de Catalunya (SVAC) Veure 
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Internacional  
Augmenta la violència contra els indígenes a Brasil Veure 
El Carib acorda mesures per pal·liar els desastres naturals Veure 
L’Antropocè, el temps geològic de l’home, pot haber nascut amb l’era atòmica Veure 
Els combustibles fòssils reben més subsidis que l'energia renovable Veure 
Japó reprèn la caça "científica" de balenes malgrat la decisió internacional Veure 
Unió Europea 
Europa, dividida per una tècnica controvertidaVeure 
El Parlament Europeu aprova les noves normes anti soroll en aeroports Veure 
El Parlament Europeu aposta per la reducció de l'ús de bosses de plàstic Veure 
Espanya  
Ecologistes demanen l'execució forçosa de la decissió judicial sobre la titularitat pública de l’Algarrobico Veure  
Isabel García Tejerina és la nova ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi ambientVeure 
Mapa del maltractament de gossos a Espanya Veure 
Cinc noves raons per confiar en el futur del linx ibèric Veure 
Espanya congela les energies renovables fins al 2018, almenys Veure 
Espanya bat el rècord en ajudes de la Unió Europea per a medi ambient Veure 
Espanya tindrà el pitjor dels escenaris, una regulació d'energies renovables nefasta i una clara aposta pel gas Veure 
Catalunya 
La irrupció de l'hortalissa procedent dels Països Baixos culmina la globalització que relega al petit productor. “Pa ambtomàquet”...holandès Veure 
La sentència de Muntanyans no admet recurs ordinari Veure 
El canvi climàtic fa augmentar els nivells de polen a l’aire de Catalunya Veure 
La prohibició del circ amb animals a debat a Catalunya Veure  
Reus estrena una xarxa de 20 punts de recàrrega gratuïta de cotxes elèctrics Veure 
La Xarxa per la Sobirania Energètica de les comarques de Tarragona i l'Ebre comença a caminar Veure 
CEDAT-URV  
Nou Cicle de Conferències sobre Fiscalitat Ambiental Veure 
Dídac Ramos, estudiant del Màster en Dret Ambiental, guanya l'II Concurs literari de Sant Jordi que atorga el Consell d'estudiants de la URV Veure 
El CEDAT i l’AEEDAT participen en la realització dels Horts Socials a la URV Veure 
Presentació del Multireferendum: Vols que el “Bcn World” tiri endavant? Veure 
Nou període de preinscripció per al Màster Universitari en Dret Ambiental (Modalitat a distància) de la Universitat Rovira i Virgili Veure 
AAEDAT: 
Un equip d'estudiants de Dret Ambiental de la URV participa al “IV Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo Sostenible” L’AAEDAT segueix 
amb les activitats de l'any 2014 amb el Col·loqui Formació jurídica a través de Moot Courts. Experiència del primer equip URV al IV Concurs 
Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible Veure 
  

  

 
Unió Europea 
Reglament (UE) nº 333/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2014, pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 443/2009 a fi de 
definir les modalitats per assolir l’objectiu de 2020 de reducció de les emissions de CO2 dels turismes nous. Veure 
Reglament d’Execució (UE) nº 355/2014 de la Comissió, de 8 de abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) nº 1235/2008, pel qual s’estableixen les 
disposicions d’aplicació Reglament (CE) nº 834/2007 del Consell en allò referit a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països. 
Veure 
Decisió de la Comissió, de 20 de març de 2014, per la qual es determina la posició de la Unió Eurpea sobre una decisió dels òrgans de, atenent a l’Acord 
entre el Govern dels Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea sobre la coordinació dels programes d’etiquetatge de l’eficiència energètica per als equips 
ofimàtics, referent a la inclusió a l’annex C de l’Acord d’especificacions aplicables als servidors informàtics i els sistemes d’alimentació ininterrompuda, i a 
la revisió de les especificacions aplicables als equips de visualització i d’impressió que figuren a l’annex C de l’Acord.Veure 
Reglament Delegat (UE) nº 404/2014 de la Comissió, de 17 de febrer de 2014, pel qual es modifica l’annex II del (UE) nº 510/2011 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò referent al seguiment de les emissions de CO2 dels vehicles comercials lleugers nous homologats en un procés multifàsic. 
Veure 
Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 d’abril de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a l’avaluació 
de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. Veure 
Espanya 
Reial Decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni. 
Veure 
Resolució de 24 de març de 2014, de la Direcció General de la Industria Alimentaria, per la qual es publica, per a l’exercici de 2014, la convocatòria de 
subvencions destinades a organitzacions d’àmbit d’actuació superior a més d’una comunitat autònoma per a la realització d’actuacions relacionades amb 
el foment de la producció ecològica. Veure 
Reial Decret 231/2014, de 4 de abril, pel qual es modifiquen las quanties de la taxa per inspeccions i controls veterinaris d’origen animal no destinats al 
consum humà que s’introdueixin al territori nacional procedents de països no pertanyents a la Unió Europea. Veure 
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Resolució de 18 de març de 2014, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la qual es publica la informació tècnica i 
cartogràfica actualitzada de l’aiguamoll Ramsar Txingudi. Veure 
Llei 7/2014, de 21 de abril, que modifica la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s’aprova el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País 
Basc. Veure 
JURISPRUDÈNCIA  
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 3 d’abril de 2014: Procediment prejudicial — Energia — Indicació, mitjançant l’etiquetatge, del 
consum energètic dels televisors – Reglament (UE) nº 1062/2010 — Responsabilitat dels distribuïdors — Televisió subministrada al distribuïdor sense 
aquest etiquetatge, abans d’iniciar-se l’aplicació del reglament — Obligació del distribuïdor d’etiquetar, a partir l’inici de l’aplicació del Reglament, aquell 
televisor i de procurar-se una etiqueta posteriorment »Veure  
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 3 d’abril de 2014 «Procediment prejudicial — Medi ambient — Conservació dels hàbitats naturals i de 
la fauna i flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Llocs d’importància comunitària — Revisió de l’estatut d’un lloc d’aquest tipus en cas que sorgeixin 
fenòmens de contaminació o deteriorament mediambientals— Legislació nacional que no preveu que els interessats puguin sol·licitar aquesta revisió— 
Atribució a les autoritats nacionals competents d’una facultat discrecional per a incoar d’ofici un procediment de revisió d’aquest estatut »Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 9 d‘abril de 2014 «Procediment prejudicial – Medi ambient – Residus – Directiva 75/442/CEE – 
Article 7, apartat 1 – Pla de gestió – Llocs i instal·lacions apropiats per la eliminació de residus – Concepte de “pla de gestió de residus”– Directiva 
1999/31/CE – Articles 8 i 14 – Abocadors ja autoritzats o que ja estiguin en funcionament a la data de transposició d’aquella Directiva »Veure 
Espanya 
Sentència Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura, nº 358/2014, de 22 d'abril de 2014 (Sala del Contenciós). Recurs contenciós-administratiu contra 
la Resolució de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Medi ambient i Energia de la Junta d'Extremadura, de data 22 de febrer de 2012 
que confirma la de data 30 de setembre de 2011, del Director General de Política Agrària Comunitària, que aprova una ajuda per import de 53.100,26 
euros en concepte d'ajuda excepcional de suport per al sector de fruites i hortalisses. Veure 
Sentència Tribunal Superior de Justícia de Castella León, nº 1511/2014, de 10 d'abril de 2014 (Sala del Contenciós). Sobre denegació de llicència 
ambiental a la recurrent per a l'exercici de l'activitat de Centre de Transferència de Residus a les parcel·les situades al km. 158.8 de la Carretera 
Nacional 601 d’Alcazarén. Veure 
Sentencia Tribunal Superior de Justícia de Castella Lleó, nº 10/04/2014, de 10 d'abril de 2014 (Sala del Contenciós). Recurs en el qual s'impugna: 
L'Ordre FYM/895/2011, de la Conselleria de Foment i Medi ambient de la Junta de Castella i Lleó de 5 de juliol, publicada al Butlletí Oficial de Castella i 
Lleó de 21 de juliol de 2011, per la qual s'aprova definitivament, en els termes que en la mateixa s'indiquen, la Revisió del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Zamora. Veure  
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Política marítima comunitària: “la “economía azul” de la Unión Europea y la seguridad marítima” Veure 
OGM a França: el camino hacia una nueva moratoria Veure 
Rainfall variability, food insecurity and migration in Cabricán, Guatemala Veure 
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Capítols de llibre i articles a revistes 
Gifreu i Font, J., “Un cambio de rumbo en las políticas de suelo y urbanísticas: la mudanza del urbanismo expansivo y el redescubrimiento de la ciudad 
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