
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1er Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.Veure 
7 ª Jornada: La gestió de residus com a subproductes. Veure 
10ª Jornada de Prevenció de Residus. Veure 
Exposició Natura catalana, rica i plena. Veure 
NOTCIES 
Internacional  
Novetats a la Conferència Canvi Climàtic a Bangkok.Veure 
Biomassa il·lumina el Senegal rural. Veure 
Vessament de cru afecta platges d'implantació de tortugues en perill a Mèxic. Veure 
L'Àrtic desprendrà 44 milions de tones de carboni a l'atmosfera.Veure 
Utilitzen cafè per remoure metalls pesats de l'aigua. Veure 
Unió Europea 
La UE estableix per al procés de designació de Zones d'Especial Conservació (ZEC) a la regió mediterrània. Veure 
Llavors modificades genèticament de Monsanto prohibides en vuit països europeus.Veure 
La Unió Europea promou la compra eco-innovadora a través de xarxes de compradors públics i privats. Veure 
Medi ambient: noves normes sobre els residus electrònics per impulsar l'eficiència en l'ús dels recursos.Veure 
Espanya 
Andalusia va reciclar el 57,3% dels residus d'envasos de plàstics, metall i cartró generats en 2011. Veure  
Dia d'Acció Global en defensa del Litoral. Veure 
Greenpeace celebra que Garoña no renovi el seu permís d'explotació. Veure 
180.000 hectàrees de bosc menys a Espanya. Veure 
Els cims de Guadarrama, parc nacional... malgrat tot. Veure 
Decret que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició a Euskadi. Veure 
Reclamen una gestió responsable de l'aigua davant el descens de l'emmagatzematge als embassaments espanyols. Veure 
Catalunya   
La Generalitat presenta l'alternativa catalana a Eurovegas. Veure 
Catalunya va reciclar gairebé el 80% dels envasos de plàstic i cartró en 2011. Veure 
Procés de participació Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020.Veure 
La Generalitat de Catalunya obre noves possibilitats que facilitin la instal·lació de punts de recàrrega del vehicle elèctric. Veure 
La Agencia Catalana del Aigua millora el sanejament del Gironès amb l’activació de la depuradora de Llambilles. Veure 
CEDAT-URV 
Estudiants del Master Universitari en Dret Ambiental de la URV assisteixen als Cursos Dret Internacional i Relacions Internacionals.Vitòria-Gasteiz. 
Veure 
Lectura de Tesi Doctoral. Veure 
Període de defensa pública dels treballs de finalització de Màster. Màster Universitari en Dret Ambiental URV. Any acadèmic 2011-12. Veure 
 
Unió Europea 
Reglament d'Execució (UE) n ° 792/2012 de la Comissió, de 23 d'agost de 2012, pel qual s'estableixen disposicions sobre el disseny dels permisos, 
certificats i altres documents previstos en el Reglament (CE) n ° 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres 
mitjançant el control del seu comerç, i es modifica el Reglament (CE) n ° 865/2006 de la Comissió. Veure 
Decisió de la Comissió 2012/485/UE, de 25 d'abril de 2012 , relativa a l'ajuda estatal SA.25051 (C 19/10) (exNN 23/10) concedida per Alemanya a 
Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg [notificada amb el 
número C(2012) 2557] Text pertinent a l'efecte del EEE. Veure 
LLIBRE VERD Coneixement del medi marí 2020 De la cartografia dels fons marins a les previsions oceàniques. COM/2012/0473 final. Veure 
Reglament (UE) n ° 775/2012 de la Comissió, de 23 d'agost de 2012 , pel qual es prohibeix la pesca de sabre negre en aigües de la UE i aigües 
internacionals de les zones VIII, IX i X per part dels bucs que enarboren pavelló d'Espanya. Veure 
Reglament (UE) n ° 769/2012 de la Comissió, de 17 d'agost de 2012 , pel qual es prohibeix la pesca de alfonsí en aigües de la UE i aigües internacionals 
de les zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV per part dels bucs que enarboren pavelló de Portugal. Veure 
Reglament (UE) n ° 767/2012 de la Comissió, de 17 d'agost de 2012 , pel qual es prohibeix la pesca de tonyina vermella en l'Oceà Atlàntic a l'est del 
meridià 45° O i en el Mar Mediterrani per part dels bucs que enarboren pavelló de Portugal. Veure 
Directiva 2012/22/UE de la Comissió, de 22 d'agost de 2012, per la qual es modifica la Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell de manera 
que inclogui el carbonat de didecildimetilamoni com a substància activa en el seu annex I Text pertinent a l'efecte del EEE. Veure 
Reglament (UE) n ° 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012 , relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides Text 
pertinent a l'efecte del EEE. Veure 
Espanya 
Reial decret 1002/2012, de 29 de juny, pel qual s'estableixen mesures d'aplicació de la normativa comunitària en matèria de comercialització i utilització 
de pinsos i es modifica el Reial decret 1409/2009, de 4 de setembre, pel qual es regula l'elaboració, comercialització, ús i control dels pinsos 
medicamentosos. Veure 
Ordre AAA/1601/2012, de 26 de juny, per la qual es dicten instruccions sobre l'aplicació en el Departament de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la 
qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. Veure 
Llei 4/2012, de 16 de juliol, de Mesures Financeres i Administratives. Veure 
Reial decret 777/2012, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives 
i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres. Veure 
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Decret 81/2012, de 10 de juliol, pel qual és crea i regula el Registri del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit dels subproductes animals i productes 
derivats no destinats al consum humà. Veure 
Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils. Veure 
JURISPRUDENCIA  
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 21 de juny de 2012 — Comissió Europea/República Portuguesa (Incompliment d'Estat — Medi 
ambient — Directiva 2000/60/CE — Política de la Unió en l'àmbit de l'aigua — Plans hidrològics de conca — Publicació i notificació a la Comissió — 
Inexistència — Informació i consulta al públic sobre els projectes de plans hidrològics — Inexistència). Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Vuitena) de 21 de juny de 2012 (petició de decisió prejudicial plantejada pel Symvoulio tis Epikrateias — Grècia) 
— Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, 
Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (Directiva 2001/42/CE — Avaluació de les incidències de determinats plans i programes al medi 
ambient — Article 3, apartat 2, lletra b) — Marge d'apreciació dels Estats membres). Veure 
Acte del Tribunal General de 4 de juny de 2012 — Eurofer/Comissió (Recurs d'anul·lació — Medi ambient — Directiva 2003/87/CE — Assignació gratuïta 
de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a partir de 2013 — Decisió de la Comissió per la qual es determinen les referències de producte que 
s'han d'aplicar per calcular l'assignació de drets d'emissió — Article 263 TFUE, paràgraf quart — Inexistència d'afectació individual — Acte reglamentari 
que inclou mesures d'execució — Inadmissibilitat). Veure 
Sentència del Tribunal General de 14 de juny de 2012 — Vereniging Milieudefensie i Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Comissió [ «Medi 
ambient — Reglament (CE) n ° 1367/2006 — Obligació dels Estats membres de protegir i millorar la qualitat de l'aire ambienti — Excepció temporal 
concedida a un Estat membre — Sol·licitud de revisió interna — Denegació — Mesurada d'abast individual — Validesa — Conveni de Aarhus» ].Veure 
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem de 8 de juny de 2012. Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, Ponent Rafael Fernández Valverde. Dret administratiu 
sancionador. Imposició de multa i indemnització per danys al domini públic hidràulic per abocaments que superin els límits prevists a l'autorització. 
Límits en la revisió de la valoració de la prova en cassació. Veure 
Sentència del Tribunal Constitucional 101/2012 de 8 de maig (Ple. Ponent: Don Pascual Sala Sánchez). Medi ambient; Espècies no protegides; Norma 
penal en blanc; Qüestió de constitucionalitat; Pèrdua sobrevinguda d'objecte de la qüestió de constitucionalitat.Veure 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia d'11 de juny de 2012. Sala del Contenciós. Seu de Granada. Secció 1ª. Ponent Sra. María Luisa 
Martín Morales. Parc Natural; Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals; Pla Rector d'Ús i Gestió; Domini Públic Marítim-Terrestre. Veure 
ARTICLES 
Àrees marines de Canàries afectades per l'exploració petrolífera. Veure 
El mercat d'emissions: com funciona i per què fracassa.  Veure 
Monsanto: molt pitjor que Glifosato.  Veure 
Acaparament de terres. Un costat fosc de la inversió estrangera. Veure 
Fusta plàstica, una alternativa a l'eliminació en abocadors. Veure 
Economia verda: l'assalt final als béns comuns. Veure 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
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Reuters-Civitas, 2011. 
García Sanabria, Javier. Las Comunidades Autónomas y la gestión integrada de las áreas litorales de España: materiales para un debate sobre 
gobernanza. Cádiz : Universidad de Cádiz, Grupo de Investigación en Gestión Integrada de Áreas Litorales,  2011. 
Barragán Muñoz, JM [et. Al.] (coord.). Manejo costero integrado en Iberoamérica : diagnóstico y propuestas para una nueva política pública.  [Cádiz] : 
Universidad de Cádiz : Red Ibermar, 2012. 
Barragán Muñoz, JM. Manejo costero integrado y política pública en Iberoamérica : propuestas para la acción. Red Ibermar. [Cádiz] : Red Ibermar, 
2011. 
Barragán Muñoz, JM. Manejo costero integrado y política pública en Iberoamérica : un diagnostico. Necesidad de cambio. Cádiz : Universidad de Cádiz, 
2009. 
Grinlinton, David; Taylor, Prue (ed.). Property rights and sustainability: the evolution of property rights to meet ecological challenges. Boston : Martinus 
Nijhoff Publishers, 2011 
Encinas Elizárraras, Sergio A. Derecho forestal. [Durango]: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Juárez del Estado de Durango, 2006 
Daimler Sustainability Report 2011. [Stuttgart]: Daimler AG, 2012. 
Enric Llebot, Josep. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya : Institut d'Estudis Catalans, 2010. 
Wilks, Sarah. Seeking environmental justice. Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2008 
Pavlich, Dennis. Managing environmental justice. Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2010 
Ramos Medrano, José Antonio. Urbanismo, obra pública y medio ambiente: 100 resolucines judiciales contra la administración pública. Madrid : 
Dykinson, 2012 
Shallcross, Tony; Robinson, John. Global citizenship and environmental justice . Amsterdam ; New York : Rodopi ; 2006 
Miguel y del Ángel, Jesús [et. al.].Los bosques y el sector forestal en España = Forest and forestry in Spain. Madrid : INIA, 2011 
Vaccaro, Ismael; Beltran; Oriol (eds.). Ecología política de los Pirineos: estado, historia y paisaje. Tremp: Garsineu, 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 email a: 

cedat@urv.cat 
 

 


