
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ORMATIVA    

 
Nou cicle de "Diàlegs ambientals": Mobilitat i Salut. Veure 
Investigues al mig ambient? Treballes en comunicació ambiental? Has impulsat una iniciativa empresarial responsable? Veure 
III Congrés de Serveis Energètics. Veure 
S'obren les inscripcions al primer Marketplace ambiental territorial. Veure 
Premi d'ONU-Aigua a les millors pràctiques "L'aigua, font de vida". Veure 
11ª Jornada de Prevenció de Residus - Conferència Internacional. Veure 
Jornada anual de l'EEAC: 18 d'octubre a Bangor, Gales. Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional: 
Rafael Correa posa fi a la iniciativa Yasuní ITT. Veure 
L’aigua de Fukushima podria anar al mar. Veure 
Vinculen l’escalfament global amb l’augment de la violència. Veure 
Els agrocombustibles redueixen la producció d'aliments i augmenten el gana al món, segons Amics de la Terra. Veure 
Unió Europea 
Les regions i ciutats d'Europa fixen ambiciosos objectius de gestió de residus en la UE. Veure 
Medi ambient: el nou Reglament sobre els biocides afavoreix la salut humana i la protecció del medi ambient. Veure 
La Comissió adopta mesures comercials pel que fa a les Illes Fèroe per protegir la població d'areng atlàntic-escandinava. Veure 
La Comissió Europea anuncia les deduccions de les quotes de pesca de 2013. Veure 
La Comissió reclama 180 milions d'euros de despeses de la PAC als Estats membres. Veure 
Espanya 
El projecte de llei d'avaluació ambiental proposa un termini màxim de quatre mesos per resoldre els expedients. Veure 
El Govern aplana el camí a l'explotació de gas amb ‘fracking’. Veure 
Aproven el nou catàleg d'espècies invasores entre crítiques dels ecologistes. Veure 
Canàries, contra l'estudi d'impacte ambiental de les prospeccions de Repsol. Veure 
Indústria gravarà amb un peatge la producció casolana d'electricitat. Veure 
Catalunya 
El caragol poma, una de les 100 espècies invasores més nocives del planeta, ataca el Delta de l'Ebre. Veure 
Una empresa britànica sol·licita alliberar al medi ambient mosques transgèniques a Catalunya. Amics de la Terra denuncia la falta d'informació i exigeix 
la denegació de l'experiment. Veure 
El Govern estudia ampliar el parc natural dels Ports i convertir-ho al segon parc nacional de Catalunya. Territori redacta una proposta que preveu 
generar 600 nous llocs de treball i 40 milions d'euros anuals per al territori. Veure 
La Generalitat rebutja la reforma energètica impulsada pel Ministeri i reclama un acord marc de l'energia consensuat. Veure 
Agricultura confirma que la llúdria està retornant al Parc Natural de la Serra de Montsant, on s'havia extingit. Veure 
CEDAT-URV 
S'obre el tercer període de preinscripció del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV per al curs 2013-14. Veure 
Període de defensa pública de treballs de finalització de curs del Màster Universitari en Dret Ambiental URV. Any acadèmic 2012-13. Veure 
Membres del CEDAT participen en la Conferència de Dret Ambiental, energia i canvi climàtic. Veure 
Visita de la professora Susana Borràs a la Universitat Federal de Santa Catarina, Brasil. Veure 
Lectura de Tesis Doctoral. Veure 
 NORMATIVA    
Unió Europea 
Directiva 2013/39/UE del Parlament Europeu i del Consell de 12 d'agost de 2013 per la qual es modifiquen les Directives 2000/60/CE i 2008/105/CE 
quant a les substàncies prioritàries en l'àmbit de la política d'aigües (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). Veure 
Reglament (UE) nº 750/2013 de la Comissió de 29 de juliol de 2013 que modifica el Reglament (CE) no 338/97 del Consell, relatiu a la protecció 
d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç. Veure 
Reglament (UE) nº 782/2013 de la Comissió de 14 d'agost de 2013 pel qual es modifica el Reglament (UE) no 66/2010 del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu a l'etiqueta ecològica (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). Veure 
Reglament (UE) nº 801/2013 de la Comissió de 22 d'agost de 2013 pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 1275/2008 quant als requisits de disseny 
ecològic aplicables al consum d'energia elèctrica en les maneres preparat i desactivat dels equips elèctrics i electrònics domèstics i d'oficina. Veure 
Reglament (UE) nº 815/2013 de la Comissió de 27 d'agost de 2013 pel qual es modifica amb la finalitat de tenir en compte l'adhesió de Croàcia a la 
Unió Europea el Reglament (CE) no 748/2009 de la Comissió, de 5 d'agost de 2009, sobre la llista d'operadors d'aeronaus que han realitzat una activitat 
d'aviació enumerada en l'annex I de la Directiva 2003/87/CE l'1 de gener de 2006 o a partir d'aquesta data, en la qual s'especifica l'Estat membre 
responsable de la gestió de cada operador (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). Veure 
Reglament (UE) nº 814/2013 de la Comissió de 2 d'agost de 2013, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell quant 
als requisits de disseny ecològic per a escalfadors d'aigua i dipòsits d'aigua calenta (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). 
Reglament (UE) nº 813/2013 de la Comissió de 2 d'agost de 2013 pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell 
respecte dels requisits de disseny ecològic aplicables als aparells de calefacció i als calefactors combinats (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). Veure 
Reglament delegat (UE) nº 812/2013 de la Comissió de 18 de febrer de 2013 pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i 
del Consell pel que fa a l'etiquetatge energètic dels escalfadors d'aigua, els dipòsits d'aigua calenta i els equips combinats d'escalfador d'aigua i 
dispositiu solar (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). Veure 
Espanya 
Reial decret 631/2013, de 2 d'agost, 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 
Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores. Veure 
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Reial decret 629/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula la pesca del coral vermell, la seva primera venda i el procediment d'autorització per a l'obtenció 
de llicències per a la seva pesca. Veure 
Esmenes de 2011 a l'annex del Protocol de 1997 que esmena el Conveni Internacional per prevenir la contaminació pels bucs, 1973, modificat pel 
Protocol de 1978 (Inclusió de regles sobre l'eficiència energètica dels bucs en l'Annex VI del Conveni MARPOL) adoptades a Londres el 15 de juliol de 
2011 mitjançant la Resolució MEPC.203(62). Veure 
Resolució de 30 de juliol de 2013, de la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental i Mitjà Natural, per la qual s'inclouen en l'Inventari Español de 
Zones Humides 53 aiguamolls de la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries. Veure 
Reial decret 635/2013, de 2 d'agost, pel qual, en desenvolupament del «Pla d'Impuls al Medi ambient en el sector hoteler PIMA Sol», per a la 
rehabilitació energètica de les seves instal·lacions, es regula l'adquisició de crèdits futurs de carboni pel Fondo de carboni per a una economia 
sostenible. Veure 
Catalunya 
Ordre AAM/178/2013, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladors de les ajudes al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal 
d'activitats pesqueres per a algunes modalitats de pesca, d'acord amb el Fons Europeu de la Pesca, i es convoca les corresponents a les parades 
efectuades en els anys 2011 i 2012. Veure 
Ordre AAM/177/2013, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladors de les ajudes al sector apícola per a pol·linització, i es convoca les 
corresponents en 2013. Veure 
Ordre TES/166/2013, de 16 de juliol, per la qual es modifica les bases reguladors de les subvencions a les associacions i fundacions per al finançament 
d'actuacions i projectes d'educació i sensibilització ambiental aprovades per l'Ordre TES/226/2012, de 13 de juliol. 
Ordre TES/171/2013, de 22 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre TES/110/2013, de 4 de juny, per la qual es crea el Comitè d'experts per la reforma 
de les polítiques d'ordenació territorial i d'urbanisme a Catalunya. Veure 
Decret 150/2013, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la modificació del Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, en relació amb l'espai de la Conreria - Sant Mateu – Céllecs. Veure 
JURISPRUDèNCIA 
Unió Europea 
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «Una política de la UE per a la regió àrtica que doni resposta als nous desafiaments 
globals en aquesta regió: una perspectiva de la societat civil. Veure 
Reglament d'Execució (UE) nº 798/2013 de la Comissió de 21 d'agost de 2013 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) nº 540/2011 quant a 
les condicions d'aprovació de la substància activa piretrines (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). Veure 
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem de 18 de juliol 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Rafael Fernández Valverde). Resum: Medi ambient. Pla 
d'ordenació de recursos naturals. Pla rector d'ús i gestió. Ineficàcia i insuficiències del primer. Nul·litat del segon. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 23 de juliol 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Jesús Ernesto Peces Morate). Resum: Pla General 
d'Ordenació Urbana de Múrcia. Modificació de la classificació a través de l'estimació d'un recuso d'alçada. Improcedència del recurs administratiu de 
revisió. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 25 de juliol 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Rafael Fernández Valverde). Urbanisme i ordenació 
territorial. Pla territorial especial d'ordenació del litoral asturià. Delimitació de nuclis rurals. Valoració de documents públics. Incidència sobre el 
planejament municipal. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem de 26 de juliol 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Acord d'aprovació definitiva parcial 
del Pla General del municipi de Gáldar. Avaluació d'Impacte Ambiental. Avaluació Ambiental Estratègica. Segons la normativa comunitària europea i 
estatal d'aplicació en la data en la qual es va aprovar el pla impugnat, no era exigible l'avaluació ambiental. Veure 
Catalunya 
Sentencia nº 439/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 6 de juny de 2.013. Sala del Contenciós. Secció 2ª. Recurs número 516/2012. 
Ponent Sra. Nuria Cleries Nerin. Expropiació per ministeri de la Llei; planejament; titularitat privada; compatibilitat d'usos; desestimatòria. Veure 
Sentencia nº 712/2012 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de juny de 2.013. Sala del Contenciós. Secció 4ª. Recurs número 304/2011. 
Ponent D. Joaquin Borrell Mestre. Límits del PEIN; requisits de la responsabilitat patrimonial; meres expectatives de futur; desestimatòria. Veure 
Sentencia nº330/2013 de l'Audiència Provincial de Tarragona de 20 de juny de 2.013. Secció Penal 2ª. Recurs número 303/2013. Ponent D. José Manuel 
Sánchez Siscart. Delicte contra la fauna; elements constitutius; caça amb “barraca”; interpretació restrictiva; desestimatòria. Veure 
Sentencia 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 
ARTÍCLES 
Guia per a la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial a la PIME. Veure 
La contaminació visual en la normativa costa-riquenya: un enquadrament crític de la llei orgànica de l'ambient i la seva reglamentació. Veure 
Sostenibilitat ambiental i activitat turística: els programes de requalificació de destinacions com a tècnica ambiental correctora del turisme a Andalusia. 
Veure 
Pagament per Serveis Ambientals (PSA): Marc general, experiència de Costa Rica i consideracions ètiques. Veure 
Trens, ambient i desenvolupament. Veure 
Towards a Post-Oil Civilization. Yasunization and other initiatives to leave fossil fuels in the soil. Veure 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT  
Capítols de llibre i articles en revistes 
Nogueira López, A., “Galicia: pulso ambiental en declive”, en López Ramón, F. (dir.), Observatorio de Políticas Ambientales, Pamplona: Thomson-
Aranzadi, 2012, pp. 645-662. 
Pigrau Solé, A., “Derechos humanos, justicia ambiental y cambio climático”, en Giles Carnero, R. (coord.), Cambio climático, energía y Derecho 
internacional: Perspectivas de futuro. Pamplona: Thomson-Reuters-Aranzadi, 2012, pp. 473-477. 
Pont Castejón, I., “Actuación ambiental del Estado: las estrategias en un año de crisis”, en López Ramón, F. (dir.), Observatorio de Políticas 
Ambientales, Pamplona: Thomson-Aranzadi, 2012, pp. 187-202. 
Torres Rosell, N., “Una lectura en clave reparadora de las sanciones penales: Las sanciones de cumplimiento en la comunidad”, en Tamarit Sumalla, J. 
(dir.), La Justicia restaurativa: Desarrollo y aplicaciones, Granada: Comares, 2012, pp. 153-182 
Jaria Manzano, J., “Environmental Justice, Social Change and Pluralism”, IUCN Academy of Environmental Law e-Journal, 2012, pp. 18-29. 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT  
Ortega Álvarez, Luis; Alonso García, Mª Consuelo (dirs.); De Vicente Martínez, Rosario (coord.). Tratado de derecho ambiental; Valencia: Tirant lo 
Blanch, cop.,  2013.  
Dernbach, John C. (principal autor). Acting as if tomorrow matters: accelerating the transition to sustainability. Washington, D.C.: Environmental  Law 
Institute, 2012. 
Recordà Cos, Jordi. Marc jurídic de l'estalvi d'aigua: especial referència a l'àmbit local. Tarragona: Publicacions URV : Arola Editors, 2012. 
Boisson de Chazournes, Laurence; Leb, Christina; Tignino, Mara (eds.). International law and freshwater: the multiple challenges. Northampton, MA: 
Edward Elgar Pub., 2013 
Cory, Dennis C.; Rahman, Tauhidur. Environmental justice and federalism. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2013. 
Silva Sánchez, Jesús-María; Montaner Fernández, Raquel. Los Delitos contra el medio ambiente: reforma legal y aplicación judicial. Barcelona: Atelier, 
cop. 2012. 
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