
  

 

  

 

  

 

 

 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial.  AtilaORMATIVA    

 
12th IUCNAEL Colloquium 2014. Veure 
Dejusticia anuncia la seva convocatòria en el segon Taller Global de Recerca Acció per a Defensors Joves de Drets Humans que es realitzarà a Colòmbia 
a l'agost de 2014.Veure 
Seminari "Polítiques ambientals i protecció de les inversions". 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 
Revés judicial per a Monsanto fins que estigui l’estudi d’impacte ambiental. Veure 
Darrera la màfia del pal rosa. Veure 
Insectes que s’alimenten d’arrels amenace els embornals de carboni. Veure 
La deforestació de l’Amazònia brasilera es ‘relaxa’. Veure 
Greenpeace crea a Xile “un nou país” per a protegir glaciars. Veure 
Los escaladors hauran de recollir vuit quilos de brossa a l’Everest. Veure 
Unió Europea 
El Govern denunciarà davant la UE el Pla Hidrològic de l’Ebro. Veure 
L'AVE ‘fantasma' entre Antequera i Marchena incompleix a més a més les lleis mediambientals. Veure 
El Parlament Europeu estudia garantir el subministrament universal d’aigua potable per a tots els ciutadans de la Unió. Veure 
Els cotxes nous seran més nets a Europa per llei. Veure 
Espanya 
EWEA: “La crisi d’Ucraïna ens recorda per què cal apostar per les renovables”. Veure 
Doñana, 50 anys d’una aposta gairebé impossible. Veure 
El canvi climàtic elevarà en 3 graus la temperatura estival a España. Veure 
Catalunya 
L’agricultura ecològica va créixer un 20% l’any passat a Catalunya. Veure 
Agricultura i Endesa treballen per a eradicar espècies invasores en el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Veure 
La Generalitat rebutja el projecte de mines de sal en el massís del Montsec. Veure 
Una investigació de la UdG demostra que la saliva és un indicador adequat per a la detecció dels nivells d’arsènic al cos humà. Veure 
El Govern contempla implantar una eco-taxa sobre la mobilitat privada. Veure 
CEDAT-URV 
Nou període de preinscripció per al Màster Universitari en Dret Ambiental (Modalitat a distància) de la Universitat Rovira i Virgili. Veure 
Seminari: “Comerç i Medi Ambient”. 
Seminari: “Implicacions legals en la reutilització d’aigües residuals depurades”.  
Seminari: “Repensar l’estat del dret ambiental: examen de la constitució del Brasil”.  
AAEDAT 
Un equip d’estudiants del Màster Universitari en Dret Ambiental participen en el Concurs Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible.  
Membres de l’AAEDAT participen a la pedalada popular “Tarracomalet” para demanar el carril bici a Tarragona.  
 
NORMATIVA    
Unió Europea 
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 
Reglament d'Execució (UE) nº 128/2014 de la Comissió, de 5 de febrer de 2014, pel qual s'inscriu una denominació en el Registre de Denominacions 
d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides [Gofio Canari (*IGP)]. Veure 
Reglament d'Execució (UE) nº 130/2014 de la Comissió, de 10 de febrer de 2014, pel qual s'aprova una modificació que no és de menor importància del 
plec de condicions d'una denominació inscrita en el Registre de Denominacions d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides [Segellis-
sud-Cher (DOP)]. Veure 
Reglament (UE) no 136/2014 de la Comissió, d'11 de febrer de 2014, pel qual es modifiquen la Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, el Reglament (CE) nº 692/2008 de la Comissió pel que fa a les emissions procedents de turismes i vehicles comercials lleugers (Euro 5 i Euro 6) 
i el Reglament (UE) nº 582/2011 de la Comissió pel que fa a les emissions dels vehicles pesats (Euro VI). Veure 
Reglament (UE) nº 133/2014 de la Comissió, de 31 de gener de 2014, pel qual es modifiquen, per adaptar-los al progrés tècnic quant als límits 
d'emissions, la Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, el Reglament (CE) nº 595/2009 del Parlament Europeu i del Consell i el 
Reglament (UE) nº 582/2011 de la Comissió. Veure 
Reglament Delegat (UE) nº 134/2014 de la Comissió, de 16 de desembre de 2013, que complementa el Reglament (UE) nº 168/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell pel que fa als requisits d'eficàcia mediambiental i rendiment de la unitat de propulsió i modifica el seu annex V. Veure 
Espanya 
Llei 8/2013, de 21 de novembre, de Mesures Tributàries de Castella- La Manxa. Veure 
Llei 2/2014, de 23 de gener, de Mesures Fiscals i Administratives de la Comunitat Autònoma d'Aragó. Veure 
Ordre AAA/198/2014, de 12 de febrer, per la qual es modifiquen l'annex VII del Reglament General del Registre de Varietats Comercials; els annexos V i 
VI del Reglament General Tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver; l'annex únic del Reglament Tècnic de control i certificació de 
llavors de plantes hortícoles; així com els annexos I i II del Reglament Tècnic de control de la producció i comercialització de plantons d'hortalisses i 
material de multiplicació d'hortalisses diferent de les llavors. Veure 
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Resolució de 23 de gener de 2014, de la Direcció general de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres 
de 15 de novembre de 2013, pel qual s'aprova l'assignació final gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a les instal·lacions subjectes al 
règim de comerç de drets d'emissió per al període 2013-2020 i per a cada any a cada instal·lació. Veure 
 
JURISPRUDÈNCIA 
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 13 de febrer de 2014. Assumpte C-530/11. Incompliment d'Estat. Participació del públic en la presa 
de decisions i accés a la justícia en matèria de medi ambient. Concepte de “cost no excessivament onerós” d'un procediment judicial. Veure 
España 
Sentència del Tribunal Suprem de 14 de febrer de 2014 (Sala del Contenciós). Recurs de cassació. Desestimatori. Interposat per la Generalitat de 
Catalunya i per l'entitat Recuperació de Pedreres, S.L. contra la sentència de la Secció 3ª de la Sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya de 
23 de setembre de 2011 per la qual es declara nul·la la resolució de la Conselleria de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya de 10 d'abril de 2003 
per la qual s'atorgava l'autorització ambiental sol·licitada per Recuperació de Pedreres, S.L. per a projecte de dipòsit de residus de classe I i II en el 
paratge de Vacamorta, terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l´Heura (Baix Empordà). Autorització ambiental integrada per a projecte 
de dipòsit de residus. Valoració de la prova. No escau al recurs de cassació. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 7 de febrer de 2014 (Sala del Contenciós). Recurs de contenciós-administratiu. Impugnació de l'Acord del Consell de 
Ministres que va imposar sanció per l'ocupació de domini públic hidràulic per les obres contemplades en el projecte d'urbanització del Programa 
d'Actuació Urbanística de l'Àrea del Repartiment 5 del Pla d'Ordenació Municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete). Veure 
 
ARTÍCLES 
La custòdia del territori com a estratègia de protecció del medi ambient. Veure 
Els tribunals ambientals a Xile. Un avanç cap a la implementació del dret d'accés a la justícia ambiental? Veure 
Climate Change and International Environmental Law: Musings on a Journey to Somewhere. Veure 
Great Expectations: Reviewing 50 Years of Chemicals Legislation in the EU. Veure 
La reforma elèctrica, el major escàndol de la democràcia espanyola. Veure 
 
PUBLICACIONS D’ ADQUISICIÓ RECENT 
Núñez Lozano, M. del C., La reforma de la Ley de Costas de 2013, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
Acosta, A.;  [et al.],  Derechos de la naturaleza: el futuro es ahora, Quito: Abya-Yala, 2009. 
Armstrong S.; Botzler, R.G., The Animal ethics reader, New York [etc.]: Routledge, 2nd ed., 2008.  
 

 

Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 

El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat 
Rovira i Virgili. Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un e-mail a: cedat@urv.cat 
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