
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ORMATIVA    

 
Connexió en directe des de Varsòvia, COP 19 Canvi Climàtic. “Les Conferències de Canvi Climàtic de Varsòvia: avanç i expectatives”. Veure 
“Una tarda lúdica: cultura, diversió i residus 0” en el marc de la V Setmana Europea de Prevenció de Residus. Veure    
Arriba el primer Congrés d'Energia de Catalunya, CoEnerCat. Veure 
“12th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law. Call for abstracts”. Veure 
Curs "Fitxes de Dades de Seguretat de Substàncies i Mescles Perilloses". Veure 
NOTíCIES Internacional 
Internacional: 
Una ONG denuncia la matança de dofins al Perú. Veure 
Onada sense precedents de suicidis de persones indígenes al Brasil. Veure 
La Justicia brasilera ordena aturar els treballs a la hidroelèctrica Belo Monte. Veure 
MA publica cinc normes que regularan la gestió dels residus sòlids, sorolls, emissions tòxiques. Veure 
Obama ordena crear un grup de treball per lluitar contra el canvi climàtic. Veure 
Unió Europea 
Europa emmalalteix per la contaminació. Veure 
Europa prohibeix el cadmi i el mercuri en bateries i piles. Veure 
Europa ‘llença’ a la basura 89 millons de tones d’aliments. Veure 
La CDU de Merkel va rebre 690.000 euros de BMW després de les eleccions. Veure 
200 científics demanen al parlamento europeo invertir en recuperar els stocks pesquers. Veure 
Europa ven més bicicletes que automòbils. Veure 
Espanya 
Els promotors podran pagar per a compensar el dany ambiental. Veure 
Cañete i els barons del PP tanquen la guerra de l’aigua pel Tajo-Segura. Veure 
La Xunta rebutja el projecte d’una mina d’or a Corcoesto (A Coruña). Veure 
La mina d’Aznalcóllar podria estar oberta el 2015. Veure 
El Supremo rebutja recursos de Greenpeace contra l’ATC a Villar de Cañas. Veure 
Catalunya 
“Estem orgullosos d’haver demostrat que el sistema de retorn d’envasos és viable”, afirma Joan Figueres, alcalde de Cadaqués, en una entrevista 
l’octubre passat. Veure 
Arriba el primer Congrés d’Energia de Catalunya, CoEnerCat. Veure 
Fonts, rierols i aqüífers, contaminats per l’abocador de residus salins de Sallent. Veure 
La petjada de carboni en Catalunya el 2012 es reduix un 12,6 % respecte al 2011. Veure 
Catalunya, promotora d’activitats marítimes recreatives respetuoses amb el medi marí. Veure 
CEDAT-URV 
El treball final de master de Joan Pons, ex-alumne del Master Universitari en Dret Ambiental, arriba a finalista dels Premis Ciències Ambientals.Veure 
Seminari: “El dany ambiental transfronterer en el contexte d’Amèrica del Sud: doctrina i casos recents”. Veure 
Seminari: “Medi ambient i desenvolupament econòmic. Ambientalisme minvant amb la crisi com a excusa”. Veure 
Acte d’inauguració del Master Universitari en Dret Ambiental. Veure 
AAEDAT 
Col·loqui de medi ambient: "La natura com a subjecte de dret a l’Equador”. Veure 
 NORMATIVA    
Unió Europea 
Reglament Delegat (UE) nº1047/2013 de la Comissió de 21 d'agost de 2013 pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) nº 114/2013 de la Comissió 
a fi de corregir les emissions específiques mitjanes de CO2 de 2010 especificades per al fabricant Piaggio (Text pertinent a l'efecte del’EEE). Veure 
Decisió de la Comissió de 30 d'octubre de 2013 per la qual es modifica la Decisió 2007/742/CE a objecte de prorrogar la vigència dels criteris ecològics 
per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a les bombes de calor accionades elèctricament o per gas o d'absorció a gas [notificada amb el 
número C(2013) 7154] (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). Veure 
Espanya 
Resolució de 14 de febrer de 2013, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, sobre modificació de les normes de navegació. Veure 
Reial decret 830/2013, de 25 d'octubre, pel qual regula la concessió directa de subvencions del «Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE-4)». 
Veure 
Esmenes de 2012 a l'Annex del Protocol de 1978 relatiu al Conveni Internacional per prevenir la contaminació pels bucs, 1973, adoptades a Londres el 2 
de març de 2012 mitjançant la Resolució MEPC.216 (63). Veure 
Reial decret 831/2013, de 25 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 89/2013, de 8 de febrer, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes del 
Pla d'Impuls al Medi ambient «PIMA Aire» per a l'adquisició de vehicles comercials. Veure 
Ordre AAA/1903/2013, de 9 d'octubre, per la qual es convoca la concessió de subvencions a entitats del tercer sector o organitzacions no 
governamentals que desenvolupin activitats d'interès general considerades d'interès social en la protecció del medi ambient per a l'any 2013.Veure 
Catalunya 
Ordre AAM/231/2013, de 27 de setembre, pel qual s'efectua la declaració de crèdits disponibles de les ajudes destinades a l'execució de programes de 
sanitat animal convocades per l'Ordre AAM/199/2013, de 8 d'agost. Veure 
Ordre AAM/246/2013, de 14 d'octubre, pel qual es regulen els instruments d'ordenació forestal. Veure 
Ordre AAM/247/2013, de 9 d'octubre, pel qual s'aproven les bases reguladors de les ajudes que estableixen els Fons Europeus de la Pesca en l'àmbit de 
determinades compensacions socioeconòmiques per a la gestió de la flota pesquera, i es convoca els corresponents a l'any 2013. Veure 
Ordre AAM/259/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova les bases reguladors de les ajudes al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del 
plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i 
processos, i de les ajudes per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per 
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afrontar el canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat, i es convoca les corresponents ajudes per a l'any 
de 2013. Veure 
JURISPRUDÈNCIA 
Unió Europea 
Decisió d'Execució de la Comissió de 30 d'octubre de 2013 per la qual es confirmen les emissions mitjanes específiques de CO2 i els objectius 
d'emissions específiques aplicables als fabricants de turismes, en relació amb l'any natural 2012, en aplicació del Reglament (CE) nº 443/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell (Text pertinent a l'efecte de L’EEE). Veure 
Decisió d'Execució de la Comissió de 25 d'octubre de 2013 relativa a l'aprovació del sistema Bosch de precondicionament de l'estat de càrrega de la 
bateria dels vehicles híbrids basat en un sistema de navegació com a tecnologia innovadora per reduir les emissions de CO2 dels turismes, de 
conformitat amb el Reglament (CE) nº 443/2009 del Parlament Europeu i del Consell (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). Veure 
Decisió d'Execució de la Comissió de 31 d'octubre de 2013 relativa als ajustos de les assignacions anuals d'emissions dels Estats membres per al període 
2013-2020 de conformitat amb la Decisió nº 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell (2013/634/UE). Veure 
Espanya 
Recurs d'inconstitucionalitat nº 5020-2013, contra l'article primer, apartats vuit, subapartat 3; trenta-nou, subapartat 5; quaranta, subapartat 3; i 
quaranta-u de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. Veure 
Recurs d'inconstitucionalitat nº 5012-2013, contra l'article 1, apartats 2, 3, 10, 11, 12, 39, 40 i 41; l'article 2; les disposicions addicionals 2ª, 4ª.1, 5ª, 
6ª, 7ª i 9ª; disposició transitòria 1ª i l'annex de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, 
de 28 de juliol, de Costes. Veure 
Recurs d'inconstitucionalitat nº 5009-2013, contra diversos articles i disposicions de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral 
i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. Veure 
Recurs d'inconstitucionalitat nº 4906-2013, contra l'article primer, apartats 2, 11, 12, 18 i 38, i la disposició transitòria primera de la Llei 2/2013, de 29 
de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. Veure 
Conflicte positiu de competència n.º 4911-2013, contra els articles 9.1 i 2, 11.1 i 2, 12.1 i 4 i 13.2, disposició transitòria primera i disposició final tercera 
del Reial decret 239/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen les normes per a l'aplicació del Reglament (CE) n.º 1221/2009, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria 
mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. Veure 
Recurs d'inconstitucionalitat n.º 4912-2013, contra l'article primer, apartats 12, 16, 38 i 41, i la disposició addicional vuitena, apartat 2, de la Llei 
2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. Veure 
Recurs d'inconstitucionalitat n.º 5567-2013, contra el Reial decret-llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, 
pressupostària i de foment de la recerca, desenvolupament i la innovació. Veure 
Catalunya 
Sentència nº249/2013 de l’Audiència Provincial de Tarragona de 21 de juny de 2.013. Secció Penal 4ª. Recurs número 381/2013. Ponent D. Javier 
Hernández García. Delicte contra l'ordenació del territori; principi d'intervenció mínima; ben jurídic protegit; antijuricitat material; concepte “no 
autorizable”; autorització futura; desestimatòria. Veure 
ARTICLES 
A Comparison between Shale Gas in China and Unconventional Fuel Development in the United States: Health, Water and Environmental Risks (Una 
vomparació entre el Gas Shale a Xina i el desenvolupament de combustibles no convencionals als Estats Units d'Amèrica: Riscos per a la salut, l'aigua i 
el medi ambient). Veure 
Llista de països que van prohibir el “Fracking”. Antecendetes per a la discussió. Veure 
A biodiversidade à mercê dos mercados? Reflexões sobre compensação ecológica e mercados de biodiversidade. Veure 
Lleis de llavors a Amèrica Llatina: una ofensiva que no cedeix i una resistència que creix i summa. Veure 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT  
Llibres i Monografies 
Pigrau Solé, A. (ed.), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, València: 
Tirant lo blanch, 2013.  
Capítos de llibre i artícles en revistes 
Pigrau Solé, A., “La jurisdicción extraterritorial como vía para hacer responsables a las empresas por daños al medio ambiente cometidos en el 
extranjero: especial referencia al ATCA”, Pérez Alonso, E.; Arana García, E.; Mercado Pacheco, P. (eds.), Derecho, Globalización, Riesgo y Medio 
Ambiente, València: Tirant lo Blanch, 2012, pp. 183-217.  
Casado Casado, L., “Discriminación racial y ejercicio del derecho a la instrucción en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 
caso de la minoría gitana”, a Revista Vasca de Administración Pública, No. 92, 2012, pp. 247-291. 
Fajardo del Castillo, T., “Los bienes públicos del medio ambiente: el reto de la gestión sostenible de los recursos naturales en la Unión Europea”, a 
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Nº. 16, 2012 (Exemplar dedicat a: La protección de bienes jurídicos globales 
/ coord. por Carlos Espósito, Francisco José Garcimartín Alférez), pp. 219-246. 
 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT  
Navarro, Pilar. Diccionario Jurídico de la Energía. Madrid: Marcial Pons D.L., 2012. 
Sánchez Bravo, Álvaro; Gorczevski, Clovis (eds.). Medio ambiente & ciudadanía & desarrollo: pilares de la sociedad contemporánea. Sevilla: ArCiBel, DL., 
2012. 
Dupuy, Pierre-Marie; Viñuales, Jorge E. (eds.). Harnessing Foreign Investment to Promote Environmental Protection. Incentives and Safeguards. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 
Carmody, Chi; Garcia, Frank J.; Linarelli, John (eds.). Global Justice and International Economic Law. Opportunities and Prospects. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012. 
Langford, Malcolm, et al. (eds.). Global Justice, State Duties. The Extraterritorial Scope of Economic, Social and Cultural Rights in International Law. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 
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