
 

  

 

  

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

Activitats programades d'octubre a desembre de 2014 al Parc Natural del Cadí-Moixeró Veure 

Diàlegs Ambientals '14: És sostenible la nostra alimentació? Veure 
Basque Ecodesign Meeting Veure 
Curs 'Gestió de contractes i licitacions de recollida de residus i neteja viària' Veure 

Rural Smart grids Veure 
Jornada tècnica sobre el protocol per a l’avaluació de la restauració en activitats extractives RESTOCAT Veure 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) Veure 
Conama 2014: economia baixa en carboni Veure 
Lliurament Premis Ciències Ambientals 2014 Veure 
Pollutec Lyon Veure 
 Internacional 
Internacional  
Alarmante reducción de la biodiversidad a nivel mundial Veure 
México será sede de la COP13 de Biodiversidad Veure  
Megaproyecto para llevar energía solar desde el Sáhara hasta Europa Veure 
Confirman mayor biodiversidad mundial en parque amazónico de Perú Veure 
El borrador de la ONU sobre la cumbre de París 2015 alerta del "impacto irreversible" del cambio climático Veure 
Corte Penal Internacional confirma recepción de denuncia de grupo ecuatoriano contra Chevron Veure 

Si quisieran, EEUU y China inclinarían la balanza climática Veure 
El Senado australiano aprueba un nuevo plan contra el cambio climático Veure 
Unió Europea 
França aprova castigar penalment l'obsolescència programada Veure 
La UE retalla un 19% els gasos del canvi climàtic i s'apropa a l'objectiu del 2020 Veure 
El 95% dels europeus considera "important" la protecció del medi ambient Veure 
Greu disminució d'aus a Europa: 421 milions menys en 30 anys Veure 
Europa pacta reduir un 40% les emissions en 2030 i més renovables Veure 
Espanya  
Inquietud per possibles canvis en la normativa de caça al Parc Nacional de Cabañeros Veure  
Un caçador mata d'un tret a un linx ibèric alliberat aquest any a Ciudad Real Veure 
Fuerteventura vol regar amb “atrapa núvols” Veure 
Es recupera el voltor negre a Andalusia amb la presència de 325 parelles reproductores Veure 
Experts adverteixen de la urgència de la lluita contra les espècies invasores Veure 
Catalunya 
Nova aposta per l'eficiència energètica en l'ordenació ambiental catalana d'enllumenat per a la protecció del medi nocturn Veure 
TGN fracassa en el seu intent d'impulsar l'ús de la bici Veure 
Vandellòs I: Concentració 25 aniversari de l'accident i pel tancament de les nuclears Veure 
Clam contra el TTIP durant les jornades que en van revelar els efectes Veure 
Neixen una trentena de tortugues a la platja Llarga de Tarragona Veure 
El Govern anuncia un recurs davant el TC pel projecte Castor Veure 
CEDAT-URV  
Lliçó inaugural del curs 2014-2015 del Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili Veure 

Estudiants del Màster en Dret ambiental de la URV i membres del CEDAT participen al III Congrés Mediterrani d'Eficiència Energètica i Smart Green 
Cities Veure 
Seminari "Investigacions predoctorals en Dret Ambiental” Veure 
Estada de recerca predoctoral del Sr. Jonatan Jorge Guille al CEDAT Veure 
AAEDAT: 
L’AAEDAT reinicia la seva activitat amb els col·loquis sobre medi ambientVeure 
  

  

 
Unió Europea 
Correcció d'errors de la Decisió 2014/313/UE de la Comissió, de 28 de maig de 2014 , per la qual es modifiquen les Decisions 2011/263/UE, 
2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE a fi de tenir en compte l'evolució de la classificació de les substàncies ( DO L 
164 de 3.6.2014) Veure  
Reglament (UE) n °1096/2014 de la Comissió, de 15 d'octubre de 2014, que modifica els annexos II, III i V del Reglament (CE) n ° 396/2005 del 
Parlament Europeu i del Consell, quant als límits màxims de residus de carbaril, procimidona i profenofós en determinats productes Text pertinent a 
l'efecte del EEE. Veure 
Correcció d'errors de la Decisió 2014/314/UE de la Comissió, de 28 de maig de 2014, per la qual s'estableixen criteris per a la concessió de l'etiqueta 
ecològica de la UE als calefactors a força d'aigua (DO L 164 de 3.6.2014) Veure 
Proposta de DIRECTIVA DEL CONSELL per la qual s'estableixen mètodes de càlcul i requisits de notificació de conformitat amb la Directiva 98/70/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa a la qualitat de la gasolina i el gasoil /COM/2014/0617 final - 2014/0286 (NLE) Veure 
Espanya 
Correcció d'errors a l'Instrument de Ratificació del Protocol de Nagoya sobre accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis 
que es derivin de la seva utilització al Conveni sobre la Diversitat Biològica, fet en Nagoya el 29 d'octubre de 2010. Veure 
Ordre AAA/1834/2014, de 2 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de beques d'alta formació de gestors i directius 
d'empreses de la cadena alimentària Veure 
Ordre AAA/1703/2014, de 18 de setembre, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III, IV i V del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual 
s'adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o 
productes vegetals, així com per a l'exportació i trànsit cap a països tercers. Veure 
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Instrucció IS-10, revisió 1, de 30 de juliol de 2014, del Consell de Seguretat Nuclear, per la qual s'estableixen els criteris de notificació de successos al 
Consell per part de les centrals nuclears. Veure 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. Veure 
Catalunya 
ORDRE TES/291/2014, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles de 
baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Veure 
DECRET 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i 
productes vegetals. Veure 
DECRET 139/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura 

en viu i tinença d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de concursos de cant. Veure 
JURISPRUDENCIA  
Unió Europea 
Sentència del Tribunal General (Sala Sexta) de 2 d'octubre de 2014. Spraylat GmbH contra Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics (TIRA). 
REACH - Taxa que ha de pagar-se pel registre d'una substancia - Reducció concedida a les microempreses i a les petites i mitges empreses - Error a la 
declaració relativa a la grandària de l'empresa - Decisió per la qual s'imposa el pagament d'una taxa administrativa - Proporcionalitat. Assumpte T-
177/12. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala octava) de 9 d’octubre de 2014. Regne d’Espanya contra Comisió Europea.  Recurs de casació - Fons de Cohesió 
- Reducció d’un ajut financer - Contractes públics d’obres - Directiva 93/37/CEE - Criteris d’adjudicació - Experiència en obres anteriors - Criteris de 
selecció qualitativa. Assumpte C-641/13 P. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sexta) de 15 d'octubre de 2014. Comissió Europea contra República Italiana. Incompliment d'Estat – No adopció 
o no comunicació, dins del termini assenyalat, de les disposicions necessàries per donar compliment a l'article 6, lletra a), de la Directiva 1999/31/CE del 
Consell, de 26 d'abril de 1999, relativa a l'abocament de residus (DO L 182, p. 1), en relació amb l'article 1, apartat 1, de la mateixa Directiva i els 
articles 4 i 13 de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen 
determinades Directives (DO L 312, p. 3). Veure 
Espanya 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 3575/2012, de 10 d'octubre de 2014. Proposta d'ampliació de la xarxa valenciana de ZEPA. 
Compliment de la directiva aus (79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979), relativa a la conservació de les aus silvestres. Els inventaris anaves 
(inventory of important bird areas in the european community o inventari de les àrees importants per a l'avifauna en la comunitat europea), encara que 
no siguin jurídicament vinculants, es basen en criteris científics ornitològics equilibrats, i, en absència d'altres proves científiques els llocs que en ells 
figuren han de considerar-se com a territoris essencials per a la conservació i classificar-se com ZEPAs. No escau al recurs de cassació. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 2392/2013, de 09 d'octubre de 2014. Execució provisional de sentència sobre autorització ambiental 
per a activitat d'extracció i tractament de recursos minerals. El recurs de cassació ha quedat sense objecte en haver esdevingut ferm la sentència 
l'execució provisional de la qual és objecte de controvèrsia. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 1944/2012, de 09 d'octubre de 2014. Urbanisme. Denegació documentació Pla General d'Ordenació 
de Santa Cruz de Tenerife. Abast dels drets reconeguts en els articles 35.a) i 37 LRJAP-PAC. Recurrent: Don FELIPE CAMPOS MIRANDA. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 6413/2011, de 06 de Octubre de 2014. Expropiació forçosa. Recursos miners de la Secció A. No 
procedeix indemnització pel cessament de l'activitat industrial extractiva desenvolupada sense autorització administrativa. Procedeix indemnitzar pels 
recursos miners existents en el subsòl. No procedeix indemnitzar per la possible destinació com a abocador de residus. Import de la indemnització. Valor 
del sòl. Veure 
Sentència Audiència Nacional. Sala del Contenciós. Nº 151/2013, de 02 d'octubre de 2014. CENTRALS NUCLEARS: incompliment de l'obligació de 
presentar un pla d'adaptació a la Directiva 2009/71/EURATOM/ de 25 de juny de 2009. La imposició de tal obligació és confirmada per una altra 
sentència del TSJ de Madrid i l'Audiència Nacional confirma la sanció. Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 3091/2012, de 30 de setembre de 2014. Medi ambient. Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals. 
Veure 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 4573/2012, de 30 de setembre de 2014. Cassació no escau perquè els Planes d'Ordenació 
dels Recursos Naturals i els Planes Rectors d'Ús i Gestió dels espais naturals no precisen d'Avaluació d'Impacte Ambiental en satisfer les exigències 
d'aquesta, mentre que les restriccions imposades als predios estan suficientment justificades, segons ho declara provat la Sala d'instància. Es va incórrer 
en desviació processal en demanar en conclusions el que no es va plantejar ni va demanar en la demanda. Pla d'Ordenació i Pla Rector del Parc Natural 
de Cap de Gata-Nija Veure 
ARTICLES 
Disquisicions teòriques, doctrinals i exegètiques sobre la praxi de l'auditoria com a funció pública, dirigida a la protecció del ben públic ambiental per a 
l'empresa ecològica Veure 
La nova reforma de l'Administració Local: principals qüestions plantejades en el marc de la seva racionalització i sostenibilitat Veure 
La integritat del procediment de contractació pública en el dret de la UE. Conflicte d'interès, incidència sobre la regulació de prohibicions per contractar, 
les causes d'incompatibilitat i les disposicions sobre transparència i bon govern Veure 
L'enfocament extractiu del dret ambiental i els desafiaments del concepte de “pobles indígenes” Veure 
 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
Capítols de llibre i articles a revistes 
Jaria Manzano, Jordi. "Cultural Diversity, Human Rights and Democratic Process: A Case of Limits". López Basaguren, Alberto. Escajedo San Epifanio, 
Leire. The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain (2), Springer, Heidelberg/ Nova York / Dordrecht 
/ Londres, 2013, pp. 521-533. 
Casado Casado, Lucía., “La competencia para otorgar autorizaciones de vertido en las cuencas intercomunitarias”, en Embid Irujo, A. (dir.), Usos del 
Agua. Concesiones, Autorizaciones y Mercados del Agua, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 201-292. 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
Robinson, Daniel F. Confronting biopiracy: challenges, cases and international debates. London; Washington: Earthscan, 2010  
Francione, Gary L. The animal rights debate: abolition or regulation? New York : Columbia University Press, 2010.  
Círculo de Derecho Administrativo. Minería y energia. Círculo de Derecho Administrativo, 2009.  
López Ramón, Fernando. Escartín Escudé, Víctor (coords.) Bienes públicos, urbanismo y medio ambiente. Madrid: Marcial Pons, 2013.  
Juste Ruiz, José. Bou Franch, Valentín (dirs.) Derecho del mar y sostenibilidad ambiental en el Mediterráneo. Valencia: Tirant lo Blanch, cop. 2014. 
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