
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Editorial. La inèrcia del desig. Veure 

 
Smart City Expo World Congress 
Jornades: Contra el despullament. Capitalisme, degradació ambiental i desplaçament forçat Veure 
Jornada "Fauna i Canvi Global" Veure 
Taula rodona - Educació emprenedora en els centres educatius i custòdia del territori: un binomi de múltiples possibilitats Veure 
Conama 2012: respondre al desafiament econòmic des de la sostenibilitat Veure 
1º Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya Veure 
Seminari “La pràctica ambiental en tribunals” Veure 
Exposició Aborígens Australians Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional  
Les protestes ciutadanes aconsegueixen paralitzar un projecte químic a Xina Veure  
“Rentat de fusta”, la nova rúbrica del crim organitzat Veure 
A propòsit de la represa Belo Monte: “El medi ambient no és un adorn” Veure 
Els nivells de radioactivitat a Fukushima romanen alts Veure 
Els ministres de Medi ambient d'Àfrica Oriental es reuneixen Veure 
"Sandy", un huracà entre un 5 i un 10% més fort a causa del canvi climàtic Veure 
Europa 
La UE vol avaluacions d'impacte mediambiental més estrictes Veure 
És possible viure molt millor amb molt menys Veure 
La Unió Europea celebra els 20 anys del programa LIFE i de la protecció de la naturalesa Veure 
Islàndia recolza en referèndum el projecte de nova constitució Veure 
Medi ambient: la Comissió proposa mesures per atallar la «biopiratería» i facilitar la investigació basada en la naturalesa Veure 
Espanya 
Un perit troba dades del ‘Prestige’ que el govern no va enviar al jutjat Veure 
L'espoli de l'aigua va agreujar el sisme Veure 
Creu Espanya en el canvi climàtic? Veure 
Euskadi millora el seu medi ambient “en externalitzar" els seus mals Veure 
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient presenta l'Avantprojecte de Llei que modifica la Llei de Prevenció i Control Integrats de la 
Contaminació Veure 
Catalunya 
El TSJC declara il·legal un parc eòlic de Lleida amb 27 molins Veure 
L'Agència de Residus de Catalunya destina 5 milions d'euros a fomentar la recollida selectiva, l'ús dels àrids reciclats i la construcció sostenible Veure 
L'hort urbà de Padilla sorteja ara 16 parcel·les Veure 
Entitats i ajuntaments del Priorat signen la Carta del paisatge Veure 
Greenpeace fa tornar a port un vaixell d’arrossegament a Tarragona Veure 
CEDAT-URV 
Col·loqui de Medi ambient i America Llatina. “Canàries, Illes Afortunades?: característiques ambientals, amenaces i alternatives". Veure 
Acte d'Inauguració del Curs Acadèmic 2012-2013 del Master Oficial en Dret Ambiental-URV Veure 
Seminari RADA – CEDAT Veure 
Tres ex alumnes del Master en Dret Ambiental de la URV creen la seva pròpia consultoria ambiental Veure 
III Seminari sobre Clínica Jurídica de la Facultat de Dret de la Universitat de València Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
2012/659/UE: Decisió d'Execució de la Comissió, de 23 d'octubre de 2012, per la qual es concedeix l'exempció sol·licitada pel Regne de Dinamarca de 
conformitat amb la Directiva 91/676/CEE del Consell, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en 
l'agricultura. Veure 
Reglament (UE) n° 983/2012 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2012, pel qual es prohibeix la pesca de sorell i captures accessòries associades en 
aigües de la UE de les zones IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe; aigües de la UE i aigües internacionals de la zona Vb; aigües 
internacionals de les zones XII i XIV per part dels bucs que enarboren pavelló d'Espanya. Veure 
2012/638/UE: Decisió d'Execució de la Comissió, de 24 de setembre de 2012, que confirma les mesures proposades pels Països Baixos per a la 
protecció de les zones marines de conservació de la zona costanera del Mar del Nord, de la Vlakte van de Raan i del Voordelta. Veure 
2012/651/UE: Decisió d'Execució de la Comissió, de 18 d'octubre de 2012, per la qual s'autoritza la comercialització de productes que continguin, es 
componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament MIR162 (SYN-ANAR162-4) conformement al Reglament (CE) n ° 
1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell. Veure 
Reglament (UE) n° 955/2012 de la Comissió, d'11 d'octubre de 2012, pel qual es prohibeix la pesca de gallineta nòrdica a la zona NAFO 3M per part 
dels bucs que enarboren pavelló del Regne Unit Veure 
Dictamen de la Comissió, d'11 d'octubre de 2012, sobre el pla d'evacuació dels residus radioactius producte del desmantellament de la central nuclear 
de Bugey-1, situada a França, de conformitat amb l'article 37 del Tractat Euratom Veure 
Espanya 
Reial decret 1330/2012, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Guadalete i Barbate Veure 
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Reial decret 1331/2012, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Conques Mediterrànies 
AndalusesVeure 
Decret 131/2012, de 17/08/2012, pel qual es modifica el Decret 141/1996, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General d'aplicació de la 
Llei 2/1993, de 15 de juliol, de Caça de Castella-la Manxa Veure 
Catalunya 
Decret 127/2012, de 16 d'octubre, pel qual es crea la Taula Agrària Veure 
Decret 128/2012, de 16 d'octubre, pel qual s'estableix la competència sancionadora de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. 
Veure 
Decret 132/2012, de 23 d'octubre, del règim d'autonomia econòmica del Laboratori Agroalimentari Veure 
Decret 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i s'estableixen les normes 
d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitas de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals 
d'interès agrari de Catalunya. Veure 
JURISPRUDENCIA 
Unió Europea 
Sentència del Tribunal General de 13 de setembre de 2012 — Itàlia/Comissió ( «Ajudes d'Estat — Exempció dels impostos especials sobre el gasoil 
utilitzat per a la calefacció dels hivernacles — Decisió que declara el règim d'ajudes incompatible amb el mercat comú i ordena la recuperació de les 
ajudes atorgades — Obligació de motivació — Caràcter selectiu — Efectes en els intercanvis comercials entre els Estats membres — Efectes sobre la 
competència — Directiva 92/81/CEE — Directiva 2003/96/CE — Directrius comunitàries sobre ajudes estatals en favor del medi ambient» ) Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Setena) de 19 de juliol de 2012 — Comissió Europea/República Italiana (Incompliment d'Estat — Directiva 
91/271/CEE — Tractament de les aigües residuals urbanes — Articles 3, 4 i 10 — Sistemes de col·lectors — Tractament secundari o equivalent — 
Estacions de tractament — Mostres representatives) Veure 
Sentència del Tribunal, de 14 de desembre de 2011, en l'Assumpte I-8/11 — Òrgan de Vigilància de l’AELC contra Islàndia (Incompliment de les seves 
obligacions d'una banda Contractant — Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental) Veure 
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem núm.5935 de 18 de juliol de 2012 (Sala  Contenciosa Administrativa. Secció 5ena. Ponent D. Jesús Ernesto Peces 
Morate). Cassació no escau perquè la sentència recorreguda no ha incorregut en incongruència omisiva i no ha infringit l'establert en les disposicions 
transitòries tercera, 2, b) de la Llei de Costes, i vuitena, 1,b), 2, 3, i 5 del seu Reglament, ni ha conculcat els principis de seguretat jurídica, bona fe i 
confiança legítima ni l'autonomia municipal. Jurisprudència. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem núm. 6581 de 18 de novembre de 2012 (Sala contenciosa administrativa). Pla general de Vedra (la Corunya). Sòl no 
urbanitzable de protecció forestal. Denegació de proves per inútils. Prova pericial l'objecte de la qual és la discussió jurídica del plet. Tractament pel 
planejament urbanístic dels aprofitaments miners. No escau al recurs de cassació. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem núm. 6577 de 18 d'octubre de 2012 (Sala contenciosa administrativa. Secció 5ª. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Espais 
naturals. Lloc d'interès comunitari (lic). La Pineda de Ca Camins al Prat de Llobregat. Directiva Hàbitats (92/43/CEE). La proposta de la mostra dels 
hàbitats que garanteixi la seva conservació ha de ser significativa. Procedeix el recurs de cassació i estimació del recurs contenciós-administratiu. 
Veure 
Sentència del Tribunal Suprem núm. 5552 d'11 d'octubre de 2012 (Sala contenciosa administrativa. Secció 5ª. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Pla 
especial port d'escull. Legitimació dels grups polítics municipals. Avaluació ambiental estratègica. Noció de primer acte preparatori formal. Pertoca el 
recurs de cassació i retroacció de les actuacions. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem núm. 6395 d'11 d'octubre de 2012 ( Sala contenciosa administrativa. Secció 5ª. Ponent: Rafael Fernández Valverde. 
Medi ambient. Extracció d'àrids sense la prèvia avaluació d'impacte ambiental. Infracció molt greu considerada greu. Infracció continuada. Presumpció 
d'innocència. Agents forestals: agents de l'autoritat. Veure 
Sentència del Ple del Tribunal Constitucional de 5 de juliol de 2012. Ponent: Elisa Pérez Vera. Parcs nacionals; Avaluació d'Impacte ambiental; Zones 
especials de conservació; Aigües; Demarcacions hidrogràfiques; Comunitat Autònoma d'Andalusia; Anàlisi de vulneració de competències. Veure 
Catalunya 
Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona núm. 6137 de 5 de setembre de 2012. Delicte contra el medi ambient previst en l'article 325.1 del CP. 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 8607 de 20 de juliol de 2012 (Sala del Contenciós, Secció 3ª. Ponent: Ana Rubira 
Moreno). Exercici d'activitat ramadera sense autorització. Inadequació de l'activitat a la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 
contaminació. Veure 
ARTICLES  
La reforma de la Directiva MIFID i les bones pràctiques als mercats d’emisió Veure 
La salut i la meteorologia s’uneixen en un nou Atles Veure 
Un sòl sec genera més tormentes Veure 
La dimensió de la Responsabilitat Social Corporativa i la participació de l’ambientòleg Veure 
L’evaluació ambiental dels projectes adoptats per acte legislatiu nacional específic en la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(STJCE de 16 de febrer de 2012) Veure 
Protegir els espais naturals a Europa Veure 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
Borg, Simone. Conservation on the high seas: harmonizing international regimes for the sustainable use of living resources. Cheltenham: Edward Elgar, 
2012. 
Gracia Herrero, Francisco Javier. Régimen jurídico de las zonas verdes y de los espacios libres. Madrid: La Ley : El Consultor de los Ayuntamientos, 2011 
Havercroft, Ian. Macrory, Richard. Stewart, Richard B.(eds). Carbon capture and storage :emerging legal and regulatory issues. Oxford : Hart, 2011. 
Kraska, James. Arctic security in an age of climate change . New York : Cambridge University Press, 2011. 
Torres López, María Asunción; Arana García, Estanislao (directores). Derecho ambiental : (adaptado al EEES). Madrid: Tecnos, DL. 2012. 
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