
 1 

 

 

 
 

   
BUTLLETÍ INFORMATIU  Butlletí núm. 88, abril 2017  

 
Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

Tecnologia, extractivisme, violència 
Agenda    

Seminari de la Xarxa d’Advocats per a la Defensa Ambiental 
Data i lloc: 21, 22 y 23 d’abril de 2017, Centre Nacional d’Educació Ambiental (CENEAM), Valsaín (Segovia). 

Organitza: Xarxa d’Advocats per a la Defensa Ambiental (RADA) 
Per a més informació: http://www.actualidadjuridicaambiental.com 

Cap a un nou model de desenvolupament basat en l’eficiència ambiental. Quines forces de canvi generen noves 
oportunitats i condicions que poden fer possible més progrés i a la vegada una major resiliència ambiental, 

econòmica i social? 

Data i lloc: 26 d’abril de 2017, la Pedrera (Barcelona). 
Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Per a més informació: http://territori.gencat.cat 
Jornada tècnica “Gestió sostenible de masses arbustives”. 

Data i lloc: 27 d’abril de 2016, Escola Universitària d’Enginyeries Agràries, Sala de Graus, Soria.  

Organitza: Agresta; UVa; EUIA; AVEBIOM; Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat; CIEMAT-CEDER i CiEDA.  
Per a més informació: http://enerbioscrub.ciemat.es 

II Trobada d'Horts EcoDidàctics de la Xarxa Universitats Conreades (RUC). 
Data i lloc: del 26 al 29 d'abril de 2017, en la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB (Campus de Bellaterra). 

Organitza: RUC, Gresca @ i ARAG de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Cugat, la Universitat de 

Valladolid i Gàbies Obertes de la Universitat de Màlaga. 
Tema: El paper de les universitats en la dinamització agroecològica comunitària. 

Per a més informació: universidadescultivadas.org 
Una estratègia de país per fer compatible la vocació global amb la vinculació al lloc. És possible construir el 

posicionament internacional de Catalunya basat en la vessant ambiental i en l’actualització de la seva 
mediterraneïtat? 

Data i lloc: 18 de maig de 2017, la Pedrera (Barcelona) 

Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Per a més informació: http://territori.gencat.cat/ca/ 

Conferència internacional: “Prevenció qualitativa, una nova via cap a l’economia circular”. 
Data i lloc: 18 de maig de 2017, Casa Llotja de Mar (Barcelona) 

Organitza: Agència de Residus de Catalunya 

Per a més informació: http://residus.gencat.cat/ca/ 
II Congrés Internacional de Tarragona sobre Dret Ambiental:  “Longing for Justice in a Climate-Changed World: 

From Theory to Practice”. 
Data i lloc: 18 i 19 de maig de 2017, Campus Catalunya, Universitat Rovira i Virgili (URV). 

Organitza: Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). 
Per a més informació: https://tiecolloquium.wordpress.com/ 

Saló sobre el Finançament de la Lluita contra el Canvi Climàtic. 

Data i lloc: del 22 al 26 de maig de 2017, recinte de Montjuic (Barcelona). 
Organitza: Fòrum Europa, Fira de Barcelona. 

Per a més informació: http://canviclimatic.gencat.cat 
Congrés internacional: Els nous desafiaments de l'acció jurídica internacional i europea enfront del canvi 

climàtic. 

Data i lloc: 23 de juny de 2017, Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Huelva (Huelva). 
Organitza: Universitat de Huelva. 

Per a més informació: http://www.actualidadjuridicaambiental.com 
Notícies    

Internacional 

 Així es van apagar els llums a l'Hora del Planeta. veure 
 L'ONU alerta de la persistència de fenòmens meteorològics extrems aquest any. veure 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-seminario-de-la-red-de-abogados-para-la-defensa-ambiental-valsain-segovia-21-22-y-23-abril-2017/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/04_actuacions_i_obres/05_actuacions_dr_d_i/05_jornades/catalunya-futur-verd-cicle-de-jornades-de-debat-i-reflexio/programa/
http://enerbioscrub.ciemat.es/eventos-futuros
http://universidadescultivadas.org/ii-encuentro-huertos-ecodidacticos/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/04_actuacions_i_obres/05_actuacions_dr_d_i/05_jornades/catalunya-futur-verd-cicle-de-jornades-de-debat-i-reflexio/programa/
http://residus.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nova-Noticia-07086
https://tiecolloquium.wordpress.com/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Fira-de-Barcelona-acollira-el-maig-el-primer-salo-sobre-el-financament-de-la-lluita-contra-el-canvi-climatic
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-congreso-internacional-nuevos-desafios-de-la-accion-juridica-internacional-y-europea-frente-al-cambio-climatico-huelva-junio-2017/
http://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20170326/421202104893/accion-cambio-climatico-wwf-apagon-hora-del-planeta.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/-onu-alerta-fenomenos-meteorologicos-extremos-2017-5913528
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 Els rius Ganges i Yamuna tenen concedits els mateixos drets legals que els éssers humans veure 

 Els orangutans de borneig s'extingiran en 10 anys veure 

Unió Europea 
 Finlàndia prohibirà l'ús de carbó per generar electricitat abans del 2030 veure 

 Ultimàtum a Espanya de la UE per contaminació del Medi Ambient veure 
 Minerals de conflictes: la veritat que amaga el seu telèfon mòbil veure 

Espanya 
 Les bosses de plàstic gratuïtes, prohibides a partir de 2018. veure 

 Aquest és l’últim crit de la moda ecològica. veure 

 El 65% de les dunes i el 22% dels aiguamolls de Gran Canària han desaparegut en mig segle veure 

 Els geòlegs recolzen sense discrepàncies l'explotació de la mineria espanyola d'urani, feldspat, zinc o terres rares veure 

 El Mediterrani es queda sense peixos veure 

Catalunya 

 Presentació dels recursos educatius de la Setmana de l'Energia 2017. veure 
 Campanya per millorar la recollida de residus orgànics veure 

 Augmenta la presència de cetacis entre Catalunya i Balears veure 

 El Parlament inicia el debat sobre el Pacte Nacional per a la Transició Energètica veure 
 Rècord d’óssos al Pirineu: 10 naixement en un any veure 

CEDAT 
 Seminari “Energy Justice: Beyond Climate and Environmental Justice” 

Normativa    
Unió Europea 

 Reglament (UE) 2017/452 de la Comissió, de 13 de març de 2017, pel qual es prohibeix temporalment la pesca de rap a les 

zones VIIIc, IX i X i en les aigües de la Unió del CPACO 34.1.1 per part dels bucs que enarboren pavelló de França veure 

 Reglament (UE) 2017/605 de la Comissió, de 29 de març de 2017, pel qual es modifica l'annex VI del Reglament (CE) n.° 

1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó veure 

 Correcció d'errors de la Directiva 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010, relativa a la 

protecció dels animals utilitzats per a finalitats científiques veure 

 Decisió d'Execució (UE) 2017/427 de la Comissió, de 8 de març de 2017, per la qual es modifica la Decisió d'Execució 

2012/535/UE pel que fa a les mesures d'emergència per evitar la propagació en la Unió de Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner et Buhrer) Nickle et al. (el nematode de la fusta del pi) veure 

 Decisió d'Execució (UE) 2017/499 de la Comissió, de 17 de març de 2017, relativa a la creació de la Infraestructura Virtual 

Europea de Ciència i Tecnologia per a la Recerca sobre la Biodiversitat i els Ecosistemes — Consorci d'Infraestructures de 

Recerca Europees (LifeWatch ERIC) veure 

 Decisió d'Execució (UE) 2017/500 de la Comissió, de 21 de març de 2017, sobre el reconeixement del règim voluntari 

«Bonsucro EU» per demostrar el compliment dels criteris de sostenibilitat de conformitat amb les Directives 98/70/CE i 

2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell veure 

Espanya 

 Reial decret 124/2017, de 24 de febrer, relatiu a l'accés als recursos genètics procedents de taxons silvestres i al control de 

la utilització veure 

 Reial decret 199/2017, de 3 de març, pel qual s'aprova el Reglament del Programa Nacional de Conservació i Utilització 

Sostenible dels Recursos Fitogenètics per a l'Agricultura i l'Alimentació veure 

 Reial decret 267/2017, de 17 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 6/2015, de 12 de maig, de Denominacions d'Origen i 

Indicacions Geogràfiques Protegides d'àmbit territorial supraautonòmic, i pel qual es desenvolupa la Llei 12/2013, de 2 

d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària veure 

 Ordre APM/301/2017, de 23 de març, per la qual es modifica l'Ordre ARM/1683/2011, de 2 de juny, per la qual es regulen 

els fitxers amb dades de caràcter personal gestionats pel Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí veure 

Catalunya 

 Ordre ARP/40/2017, de 16 de març, per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016. veure 

 Ordre ARP/42/2017, de 22 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global 
d'explotació. veure  

 Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s'aproven els preus públics de les escoles agràries. veure 
Jurisprudència   

Unió Europea 

 Acta del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 15 de març de 2017. Enedis, SA contra Axa Corporate Solutions SA i Ombrière 

Le Bosc SAS. Petició de decisió prejudicial plantejada per la Cour d'appel de Versailles. Assumpte C-515/16. veure 
 Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sisena) de 30 de març de 2017. Assumpte C-335/16. VG Čistoća d.o.o. contra Đuro 

Vladika i Ljubica Vladika. Procediment prejudicial - Medi ambient - Residus - Directiva 2008/98 / CE - Recuperació dels costos 
de la gestió de residus - Principi de qui contamina paga - Concepte de "posseïdors de residus" - Preu exigit per la gestió dels 

residus - Taxa especial destinada a finançar inversions de capital veure 

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/21/ganges-and-yamuna-rivers-granted-same-legal-rights-as-human-beings
http://www.ecoticias.com/naturaleza/134194/Los-orangutanes-de-borneo-se-extinguiran-en-10-anos-
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Finlandia-prohibira-el-uso-de-carbon-para-generar-electricidad-antes-de-2030.asp
http://www.ecoticias.com/co2/133744/Ultimatum-Espana-de-la-UE-por-contaminacion-del-Medio-Ambiente
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170314STO66681/minerales-de-conflictos-la-verdad-que-esconde-su-tel%C3%A9fono-m%C3%B3vil
http://www.lavanguardia.com/natural/20170217/4295294913/bolsas-plastico-prohibicion-espana-2018.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20170222/4225852387/reciclar-piel-pescado-moda-ecologica.html
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-65-de-las-dunas-y-el-22-de-los-humedales-de-Gran-Canaria-han-desaparecido-en-medio-siglo.asp
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/134419/Los-geologos-apoyan-sin-discrepancias-la-explotacion-de-la-mineria-espanola-de-uranio-feldespato-zinc-o-tierras-raras
http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/mediterraneo-sin-peces-estudio-biomasa-csic-5900325
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20170322_not_PresentacioRecursosSE-00001
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/noticia/campaza-para-mejorar-la-recogida-de-residuos-orgzanicos
http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/aumenta-presencia-cetaceos-catalunya-baleares-5912725
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20170321_not_PacteParlament
http://www.lavanguardia.com/natural/20170403/421420704357/record-crias-oso-pardo-pirineo-piroslife.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0452&qid=1491376971242&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0605&qid=1491376971242&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0063R(09)&qid=1491377040694&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0427&qid=1491377061366&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0499&qid=1491377061366&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0500&qid=1491377061366&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-2743
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-2990
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-2991
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3731
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781442&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781904&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=782116&language=ca_ES&mode=single
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CO0515&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61c2352a995304bbe83338355967d28ca.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax0Ke0?text=&docid=189343&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527538
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 Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Desena) de 30 de març de 2017. Assumpte C-315/16. József Lingurár contra 

Miniszterelnökséget vezető miniszter. Petició de decisió prejudicial plantejada per la Kúria. Procediment prejudicial - Política 

agrícola comuna - Finançament pel Feader - Ajuda al desenvolupament rural - Ajudes Natura 2000 - Percepció reservada als 
particulars - Zona forestal de propietat en part estatal veure 

 Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 15 de març de 2017. Assumpte C-253/16. Flibtravel International SA i 
Leonard Travel International SA contra AAL Renting SA i altres. Petició de decisió prejudicial plantejada per la Cour d'appel 

de Bruxelles. Procediment prejudicial - Article 96 TFUE - Aplicabilitat - Normativa nacional que prohibeix als serveis de taxi 
la posada a disposició de places individuals - Normativa nacional que prohibeix als serveis de taxi a la captació de clients 

veure 

Espanya 
 Sentència 428/2017, de 13 de març, del Tribunal Suprem (Sala del Contenciós), per la qual es resol desestimatòriament el 

recurs de cassació interposat per Explotacions Soraya S.L. contra la Sentència 445/2015, de 20 de maig, del Tribunal Superior 

de Justícia de Múrcia, en el marc d'una resolució que no concedia la concessió d'una explotació minera a la recurrent a 

Santomera (Múrcia) veure 

 Sentència 439/2017, de 13 de març, del Tribunal Suprem (Sala del Contenciós), per la qual es resol desestimatòriament el 

recurs interposat per SIDERÚRGICA SEVILLANA S.A. contra l'Acord del Consell de Ministres de 15 de novembre de 2013, pel 

qual es procedeix a l'assignació de drets d'emissió per al període 2013-2020 veure 

 Sentència 452/2017, de 15 de març, del Tribunal Suprem (Sala del Contenciós), per la qual es resol desestimatòriament el 

recurs interposat per CEPSA QUÍMICA S.A. contra l'Acord del Consell de Ministres de 15 de novembre de 2013, pel qual es 

procedeix a l'assignació de drets d'emissió per al període 2013-2020 veure 

 Sentència 153/2017, de 21 de març, del Tribunal Superior de Justícia de Galícia (Sala del Contenciós), per la qual s'estima 

parcialment el recurs interposat per Ventauria Enerxia Rural S.A. contra la desestimació de responsabilitat patrimonial de 

l'Administració Pública conseqüència de la Llei 8/2009, que va motivar una resolució de Consellería d'Economia i Indústria 

de la Xunta de Galícia que va frustrar el desenvolupament de quatre parcs eòlics veure 

Articles    
 Farbiarz Mas, Alexandra (2017). Avaluació de l’impacte inicial de la Revisió de la Directiva de qualitat de les aigües destinades 

al consum humà veure 

 Modolell i Boira, Gemma (2017). Convocatòria d’ajudes de la ARC per a la utilització d’àrid reciclat veure 

 Ramos Medrano, Jose Antonio (2017). Més de 90 plans d’urbanisme anul·lats judicialment per no justificar la disponibilitat 

de recursos hídrics veure 

 Soriano-Montagut Jené, Laia (2017). Modificacions al text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, derivades de la Llei 

5/2017 veure 

Publicacions de membres del CEDAT Capítols de llibres o articles de revista 

 CARDESA-SALZMANN, A.; PIGRAU SOLÉ, A., “La Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Una mirada 
crítica sobre su aportación a la gobernanza global en términos de justicia distributiva y sostenibilidad ambiental”, Revista 

Española de Derecho Internacional, vol. 69/1, enero-junio 2017, Madrid, pp. 279-
285. http://dx.doi.org/10.17103/redi.69.1.2017.2.02.  

 FELIPE PÉREZ, B., Hofbauer, J. A., Mayrhofer, M., y Villavicencio Calzadilla, P. (2016). Rethinking the Role of Development 
Banks in Climate Fnance: Panama's Barro Blanco CDM Project and Human Rights. Law, Environment and Development 

Journal, vol. 12 (1), pp. 1-17. 

 SAN LUCAS CEBALLOS, M. Los derechos de los Pueblos Indígenas ante la Explotación Petrolera del Yasuní-ITT.  Capítulo en 
Número Especial EMPI VII de la Revista Cuadernos Deusto de Derechos Humanos. (en prensa). 

 NOGUERA, A., “El bienestar económico y social en las sociedades del s. XXI: hacia una redefinición de las prácticas de 
garantía de los derechos sociales”, en Lex Social. Revista de Derechos Sociales, Universidad Pablo Olavide, Vol. 7, núm. 1, 

2017. 

 NOGUERA, A., “Los modelos de democracia participativa en el constitucionalismo andino: los casos de Venezuela y Bolivia”, 
en Revista Vasca de Administración Pública, IVAP, Núm. 107, enero-abril 2017 (en prensa). 

 NOGUERA, A., El sujeto constituyente. Entre lo viejo y lo nuevo, Trotta, Madrid, 2017 (en prensa). 
 NOGUERA, A., “La Constitución española: hacia una reforma de la justicia constitucional”, en Constitución, política y 

administración: España 2017, reflexiones para el debate, Tirant lo Blanch, València, 2017 (en prensa). 
Publicacions de recent adquisició  Disponibles en CRAI 

 Dret ambiental local de Catalunya. València: Tirant lo Blanch, 2017 

 STENGERS, Isabelle. Cosmopolitics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010-2011 
 HARAWAY, Donna J. Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene. Durham: Duke University Press, 2016 

 The anthropocene and the global environmental crisis: rethinking modernity in a new epoch. London and New York: 
Routledge, 2015 

 KOHN, Eduardo. How forests think: toward an anthropology beyond the human. Berkeley: University of California Press, 

[2013] 
 DANOWSKI, Déborah. The ends of the world. Cambridge, UK; Malden, MA, USA: Polity Press, [2017] 

 Derechos emergentes: desarrollo y medio ambiente. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014 
 CAROT GINER, Tomàs; RAMÍREZ, Óscar. Sirusa, 25 anys. Tarragona: Sílvial, 2016 

 CASTRO, Eduardo Batalha Viveiros de. The relative native: essays on indigenous conceptual worlds. Chicago, IL: Hau Books, 

[2015] 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61c2352a995304bbe83338355967d28ca.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax0Ke0?text=&docid=189344&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527538
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61c2352a995304bbe83338355967d28ca.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax0Ke0?text=&docid=188912&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527538
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7966995&links=medio%20ambiente&optimize=20170322&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7967011&links=medio%20ambiente&optimize=20170322&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7967017&links=medio%20ambiente&optimize=20170322&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7966887&links=medio%20ambiente&optimize=20170322&publicinterface=true
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/evaluacion-de-impacto-inicial-de-la-revision-de-la-directiva-de-calidad-de-las-aguas-destinadas-consumo-humano/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/convocatoria-de-ayudas-de-la-arc-para-la-utilizacion-de-arido-reciclado/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-mas-de-90-planes-de-urbanismo-anulados-judicialmente-por-no-justificar-la-disponibilidad-de-recursos-hidricos/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/modificaciones-en-el-texto-refundido-de-la-ley-de-urbanismo-de-cataluna-derivadas-de-la-ley-52017/
http://dx.doi.org/10.17103/redi.69.1.2017.2.02
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 VAN CALSTER, Geert; REINS, Leonie. Eu environmental law. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2017 
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Par altes o baixes de subscripció, comentaris o suggeriments, escriure a cedat@urv.cat 
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