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Abril 2018 Butlletí informatiu  número 99 Tarragona 

 
Editorial  Universitat Rovira i Virgili 
 

Els tribunals i el clima 

En el Butlletí d’aquest mes s’informa de l’acció exitosa que un grup de joves colombians van interposar contra diferents 

institucions del país —La Presidència de la República, els ministeris de Medi Ambient i d’Agricultura, l’autoritat 
responsable dels parcs nacionals, i les corporacions autònomes regionals, alcaldies i governacions de l’Amazònia 

colombiana— en el sentit d’aturar la tala massiva en la regió. La Cort Suprema ha fallat a favor dels demandants, vint-

i-cinc ciutadans colombians, en una decisió històrica que s’ha fet pública aquest mes d’abril. 

En la sentència, la Cort Suprema colombiana posa de manifest la insuficiència de les polítiques públiques de les autoritats 

demandades en relació amb la desforestació en l’àrea amazònica, subratllant la importància de la selva en relació amb 
la mitigació del canvi climàtic i assenyalant la responsabilitat de l’Estat en relació amb els compromisos internacionals 

adquirits en aquesta matèria. La decisió, que ha estat qualificada com a històrica, estableix com a marc d’interpretació 

dels fets un patró teòric que s’acosta a la narrativa de l’Antropocè, subratllant la responsabilitat de la humanitat en 
l’alteració de les condicions de biosfera, i posa l’èmfasi en la protecció de les generacions futures davant del 

deteriorament d’origen antròpic del Sistema Terra. 

Es tracta del primer episodi significatiu de litigació climàtica a l’Amèrica Llatina i obre la porta a aquest tipus d’accions 

en la regió. Ha de recordar-se que la litigació climàtica ha augmentat exponencialment en els últims anys, d’acord amb 
la previsió que, en el seu dia, van fer Myles R. Allen i Richard Lord, en l’influent article “The blame game”, que va 

publicar la revista Nature, el 2004. Casos recents com Urgenda, als Països Baixos, i Juliana, als Estats Units, han posat 

de manifest la importància de l’activisme ciutadà en l’impuls de polítiques raonablement efectives d’adaptació i mitigació, 
subratllant el rol dels tribunals. 

La litigació climàtica serà un aspecte clau del Dret ambiental en els pròxims anys i, segurament, contribuirà al canvi de 
paradigma necessari en el pensament jurídic per afrontar la transició cap a l’Antropocè. La decisió comentada de la Cort 

Constitucional colombiana posa de manifest el caràcter global que està adquirint el fenomen, que va conquerint 

jurisdiccions progressivament i que comença a obrir-se camí en els sistemes jurídics de tradició continental, la 
predisposició dels quals cap a aquest tipus de casos podria considerar-se com a reduïda. 

Abril 2018 

Agenda    

 

5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology – REGATEC 2018 
Data i lloc: 3 i 4 de maig de 2018; Tolosa, França 

Organitza: Renewable Energy Technology International AB 
Per a més informació: Regatec.org 

 
Fira Líder Mundial a Gestió d’Aigua, Aigües Residuals, Residus i Matèries Primeres 

Data i lloc: 14 al 18 de maig de 2017; Munich, Alemanya 

Organitza: IFAT 
Per a més informació: ifat.de 

 
Smart Water: Meeting Tomorrow’s Challenges Today 

Data i lloc: 21 i 22 de maig de 2018; Barcelona, España 

Organitza: The Smart Water Networks 
Per a més informació: swan2018.com 

 
Innovate 4 Climate 

Data i lloc: 22 al 24 de maig de 2018; Frankfurt, Alemanya 

http://regatec.org/
https://www.ifat.de/index-2.html
https://www.swan2018.com/
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Organitza: World Bank Group 
Per a més informació: innovate4climate.com 

 
Presentació de l’Observatori Ambiental de Catalunya 

Data i lloc: 19 de abril de 2018; Barcelona, Espanya 
Organitza: Col·legi d’Ambientòlegs de Barcelona COAMB 

Per a més informació: coamb.cat 

 
Llei d’Envasos i Residus d’Envasos: obligacions per a les empreses i tasca de assessorament 

Data i lloc: 19 de abril de 2918; València, Espanya 
Organitza: COAMB-CV y ECOEMBES) 

Per a més informació: coambvc.com 

 
Waste Expo 

Data i lloc: 24 al 26 de abril de 2018; Nova Orleans; EUA 
Organitza: Waste 360 

Per a més informació: wateexpo.com 
 

Fira de l’eco-bio d’ Alsàcia 

Data i lloc: 10 al 13 de maig de 2018; Alsàcia, França 
Organitza: Eco Bio Alsace 

Per a més informació: ecobio.alsace 
 

Notícies    

 
Internacional 

 
Cort Suprema de Colòmbia, al rescat de l’Amazònia 

En un històric sentència, la Cort Suprema de Justícia va fallar a favor dels 25 joves que van demandar a l'Estat per 
exigir un ambient sa per a les noves generacions i la protecció immediata de la regió. Complir amb les ordres de la 

decisió serà un repte colossal. 

 
El que semblava un acte simbòlic en contra del canvi climàtic i la 

desforestació a la regió més biodiversa del món, es va convertir en una 
realitat, per a sorpresa de molts. En el matí d'ahir, la Cort Suprema de 

Justícia va resoldre fallar a favor dels 25 nens i joves que van demandar 

a Presidència, ministeris d'Ambient i Agricultura, Parcs Nacionals, 
corporacions autònomes regionals, alcaldies i governacions de 

l'Amazònia perquè emprenguin accions immediates per reduir la 
desforestació a zero per al 2020, i que així garanteixin el dret a un 

ambient sa per a les futures generacions. 

 
Aquesta és la primera tutela contra el canvi climàtic a Llatinoamèrica -

impulsada per Dejusticia- i, sens dubte, la decisió de la Cort és històrica. 
 

La Cort Suprema va reconèixer que el problema de la desforestació al territori amazònic, especialment en els municipis 
de Sant Vicent del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare, Calamar, La Macarena i un llarg etcètera, i la 

manca de mesures de la administració pública per contrarestar la situació, vulneren els drets ambientals i a la salut de 

les generacions futures de colombians.  
 

Si la desforestació avança, "es desboca incontroladament l'emissió de diòxid de carboni cap a l'atmosfera, transformant 
i fragmentant ecosistemes i alterant el recurs hídric", diu la sentència. Sobretot, la Cort és emfàtica en dir que les 

entitats de control actuen poc i de manera insuficient per contrarestar la tala il·legal de fusta, i que si no volem que la 

temperatura al país augmenti 2,14 ºC per 2071, cal fer alguna cosa, però ja. 
 

Font: Elespectador.com (5 d’abril del 2018) 
 

Les decisions sobre canvi climàtic que han fet història 
En un històric sentència, la Cort Suprema de Justícia va fallar a favor dels 25 joves que van demandar a l'Estat per 

exigir un ambient sa per a les noves generacions i la protecció immediata de la regió.  

 
Els accionants provenen de les 17 regions amb major risc pels efectes de canvi climàtic, segons el IDEAM: Arauca, 

Bogotà, Cali, Cartagena, Cubarral, Envigado, Florència, Floridablanca, Buenaventura, Itagüí, La Calera, Leticia, 
Manizales, Neiva, Palmira, Quibdó i Sant Andrés i Providència. 

 
Foto: El Espectador 

http://www.innovate4climate.com/en/home
https://www.coamb.cat/actualitat-coamb/save-the-date-el-19-dabril-presentarem-lobservatori-ambiental-de-catalunya/
https://www.coambcv.com/coambcv3x/formacion/40-jornadas-tecnicas/812-jornada-ecoembes-obligaciones-para-las-empresas-y-labor-de-asesoramiento
http://www.wasteexpo.com/we18/Public/enter.aspx
http://www.ecobio.alsace/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/corte-suprema-al-rescate-de-la-amazonia-articulo-748411
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La seva exigència és que la Presidència, els ministeris d'Ambient i 

Agricultura, Parcs Nacionals i les corporacions autónomaregionales, 
alcaldies i governacions de l'Amazònia emprenguin accions per 

frenarel efecte del canvi climàtic, i la tala de boscos a l'Amazònia. 
Potser el punt més important de l'acció judicial és el crit de les noves 

generacions per salvar els boscos del sud del país, la regió on es tala 

bosc de manera més desmesurada.  
 

D'acord amb l'IDEAM, Colòmbia va perdre 178.591 hectàrees de bosc 
a 2016 -l'equivalent a un departament com Quindío- i el 39% de la 

desforestació es va concentrar a l'Amazònia, unes 70.074 hectàrees 

de bosc perdudes sota destral i matxet a 2016. 
 

No obstant això, aquestes maniobres jurídiques no són noves, ni a 
Colòmbia ni al món. Aquesta és la cronologia de les decisions que han fet història en la lluita mundial contra el canvi 

climàtic: 
 

2005 

desembre 
Els pobles indígenes de l'Àrtic van demandar davant el Sistema Interamericà de Drets Humans als Estats Units i al 

Canadà per no frenar el canvi climàtic. Si bé la demanda no va ser admesa, va ser la primera en el seu tipus. 
 

2007 

abril 
La Cort Suprema de Justícia dels Estats Units va fallar a favor de Massachusetts i altres 11 estats, i ha assenyalat que 

l'Agència de Protecció Ambiental (EPA) havia de regular l'emissió de diòxid de carboni i gasos d'efecte hivernacle. 
 

Font: Elespectador.com (6 d’abril del 2018) 
 

L'Illa de Pasqua és críticament vulnerable als creixents nivells oceànics 

Les onades comencen a arribar a les estàtues i plataformes construïdes per una civilització antiga. Els ossos humans 
jeuen al forn al sol. No era la primera vegada que Hereteki Huke ensopegava amb una tomba oberta com aquesta. 

 
Durant anys, les onades creixents havien trencat la plataforma oberta que conté restes antigues. Dins de les tombes hi 

havia velles puntes de llança d'obsidiana, trossos d'os cremat i, de vegades, parts de les inquietants estàtues que han 

fet famosa a aquesta illa. 
 

Però aquesta vegada va ser diferent per al Sr. Huke. El lloc en ruïnes 
va ser on generacions dels seus propis avantpassats havien estat 

enterrats. "Aquests ossos estaven relacionats amb la meva família", 

va dir el Sr Huke, 1 arquitecte, recordant aquest dia l'any passat. 
 

Fa segles, la civilització de l'illa de Pasqua va col·lapsar, però les 
estàtues deixades aquí són un recordatori del que poderosa que va 

haver d'haver estat. I ara, molts de les restes d'aquesta civilització 
poden ser esborrats, adverteix les Nacions Unides, per l'augment del 

nivell del mar que erosiona ràpidament les coses de la Illa de Pasqua. 

 
Moltes de les estàtues moai i gairebé tots els ahu, les plataformes que 

en molts casos també serveixen com a tombes per als morts, envolten 
l'illa. Amb alguns models climàtics que prediuen que els nivells de la mar augmentaran entre cinc i sis peus per a l'any 

2100, els residents i els científics temen que les tempestes i les onades ara representin una amenaça com mai abans. 

 
"Sents impotència davant d'això, per no poder protegir els ossos dels teus propis ancestres", va dir Camilo Rapu, el cap 

de Ma'u Henua, l'organització indígena que controla el Parc Nacional Rapa Nui, que cobreix la major part de l'illa i seus 
llocs arqueològics. "Em fa mal immensament". 

 
Font: Thenewyorktimes.com (15 de març del 2018) 

 

Salvar espècies en perill d'extinció amb tecnologia per estudiar estrelles 
Protegir els animals amenaçats sense molestar-los. És l'objectiu d'un equip d'investigadors que està aprofitant la 

tecnologia que utilitzen els astrònoms per espiar dia i nit des del cel a espècies cobejades pels caçadors furtius o que 
es troben en perill per altres causes. 

 

 
Foto: El Espectador 

 
Foto: The New York Times 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/las-decisiones-sobre-cambio-climatico-que-han-hecho-historia-articulo-748572
https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/14/climate/easter-island-erosion.html?smid=tw-nytclimate&smtyp=cur
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El mateix programari usat per investigar estrelles ha estat incorporat 
a drones que escombren grans àrees naturals, algunes de difícil accés, 

en les que viu la fauna salvatge. El projecte, que acaba de ser 
presentat durant la Setmana Europea de l'Astronomia, l'Espai i la 

Ciència que se celebra a Liverpool, combina algoritmes d'intel·ligència 
artificial (aprenentatge de màquines o machine learning) amb eines 

de detecció astronòmica i el programari lliure Astropy . 

 
Segons explica Clara Burke, investigadora de la Universitat John 

Moores de Liverpool (LJMU) i responsable del projecte, amb les 
càmeres termals infraroges poden veure fàcilment als animals gràcies 

a la calor que emeten els seus cossos, a qualsevol hora del dia, i fins 

i tot si estan camuflats en el seu entorn o estan tapats per un arbre.  
 

 
Aquest calor que generem els humans i els animals és captat per aquestes càmeres de la mateixa manera que fan amb 

les estrelles i les galàxies en l'espai. 
 

L'ús de càmeres termals infraroges per detectar animals no és una cosa nova, ja que altres investigadors i organitzacions 

ecologistes les solen utilitzar. "La major avantatge de la nostra iniciativa és que per primera vegada serem capaços de 
monitoritzar adequadament als animals i detectar els caçadors furtius amb un sistema autònom", diu Burke a EL MÓN. 

 
Normalment, explica, els sobrevols duren uns 20 minuts i el dron es pot configurar perquè estigui en l'aire fins a una 

hora, encara que això depèn de les condicions meteorològiques. La humitat és el seu principal obstacle ja que quan la 

temperatura del sòl és similar amb la de l'animal que estan intentant detectar es complica l'albirament. 
 

Font: Elmundo.es (6 d’abril del 2018) 
 

Stephen Hawking va demostrar que els animals tenen consciència 
Stephen Hawking, el prestigiós científic britànic que va defensar al costat d'un grup de científics procedents de la 

Universitat de Cambridge que els animals posseeixen els substrats neurològics que generen la consciència, acaba de 

morir. 
 

Entre  les seves nombroses contribucions a la ciència en camps 
com l'astrofísica, Hawking va treballar amb un grup 

d'investigació format per 25 neurocientífics per determinar si els 

animals podien tenir consciència.  
 

Al final de l'estudi, va ser la pròpia Universitat de Cambridge la 
qual va posar de manifest que "els animals no humans, incloent 

tots els mamífers, ocells i moltes altres criatures com el pop, 

presenten una estructura cerebral nerviosa capaç de generar 
els estats de la consciència així com de comportament 

intencionals ". 
 

Un Patró Comú 
 

Els investigadors van posar d'exemple als grans simis, els dofins i els elefants ja que són espècies que, segons l'estudi, 

poden reconèixer ells mateixos en un mirall. De forma més propera, els científics van explicar que quan un gos té por 
o sent felicitat en veure al seu amo, activa estructures cerebrals similars a les dels éssers humans. 

 
Gràcies a aquest estudi, Hawking, amb la resta d'investigadors, van demostrar que, si bé hi ha diferents tipus de 

consciència donada la diversitat que ofereix la natura, la capacitat de sentir dolor i plaer és molt similar en humans i 

mamífers. Amb aquest manifest, els investigadors van plantejar una discussió sobre el que està passant amb els animals 
i quines fórmules legals o millores tecnològiques es poden desenvolupar per protegir-los. 

 
Font: Animalshealth.es (14 de març de 2018) 

 
 

Unió Europea 

 
Portugal va produir el 100% de la seva electricitat amb energies renovables durant tot el mes de març 

La pluja i el vent que típicament assota Portugal durant la primavera poden ser desagradable per als turistes que es 
desplacen al país veí, però precisament els factors que poden arruïnar unes bones vacances són els que han permès 

que els lusitans aconseguissin una fita històrica el mes passat . Per primera vegada des que existeixen registres al 

 
Foto: El Mundo 

 
Foto: Animal’s Health 

http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/06/5ac3943c22601de7478b4684.html
http://www.animalshealth.es/animaladas/stephen-hawking-demostro-que-los-animales-tienen-conciencia
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respecte, al març la producció d'energia elèctrica procedent de fonts renovables va superar la consumida a Portugal 
continental. 

Segons confirma l'associació ambientalista ZERO i l'Associació 
d'Energia Renovable Portuguesa (APERN), el mes passat la producció 

d'electricitat a partir de fonts renovables a Portugal va arribar als 4812 
gigawatts per hora (GWh), superant el consum total d'4647 GWh. 

D'aquesta manera, les energies renovables van representar el 103,6% 

de l'electricitat consumida al país veí. 
 

"És una fita històrica, ja que mai abans hem aconseguit que la 
producció superés el consum", explica a EL MÓN António Sá da Costa, 

doctor en Recursos Hidràulics del MIT i president de la APREN. 

"L'última vegada que vam arribar nivells de producció tan alts va ser 
al febrer de 2014, quan les renovables van representar el 99,1% del 

consum nacional". 
 

Sá de Costa afirma que les condicions ambientals típiques del mes de març al país veí van ser claus per aconseguir 
superar el llindar del 100%. "Vam tenir moltíssima pluja i bastant vent, el que va facilitar la producció: el 55% de 

l'electricitat generada va provenir de fonts hidràuliques, mentre que fonts eòliques van suposar el 42% de la producció, 

la resta es va obtenir a partir de biomasses i una mica de fonts solars, que són del que menys tenim a Portugal ". 
 

"Va suposar un estalvi de 1,8 milions de tones de diòxid de carboni, que alhora implica un estalvi econòmic de 21 milions 
d'euros en llicències d'emissió. Encara que són les centrals que gaudeixen de l'estalvi directe, en última instància implica 

que els consumidors lusitans paguen menys ". 

 
Font: Elmundo.es (4 d’abril del 2018) 

 
 

Regne Unit implantarà un sistema incentiu de devolució d'envasos 
Regne Unit ha decidit impulsar un sistema incentivat de devolució d'envasos com el que funciona a Alemanya, on més 

del 90% de les ampolles es reciclen. Els britànics hauran de pagar un dipòsit estimat en 22 penics (25 cèntims) cada 

que vegada que comprin un beguda embotellada i recuperaran aquests diners en el moment de tornar l'envàs, en 
màquines creades específicament per al retorn als supermercats. 

 
Dels 13.000 milions d'ampolles que es venen a l'any a les illes britàniques, 

tan sols el 43% són reciclades, usant un sistema mixt de recollida a 

domicili i contenidors als carrers. Els grups ecologistes com Greenpeace 
o WWF i el Partit Verd portaven una llarga dècada reclamant el sistema 

incentivat que funciona a 38 països i que ha aconseguit augmentar els 
nivells de reciclatge. 

 

"És absolutament vital que actuem ara per evitar aquesta amenaça i evitar 
els milions d'ampolles que no es reciclen", ha advertit el ministre de Medi 

Ambient Michael Gove, durant la presentació de la iniciativa al Museu de 
la Ciència de Londres. "Igual que hem actuat contra els microplásticos i 

reduït les bosses d'escombraries d'un sol ús, és essencial que passem a 
l'acció amb les ampolles de plàstic, que estan delmant la vida als oceans". 

 

Un any en període de consultes 
 

Gove ha assegurat que el sistema escollit, que estarà durant un any en període de consultes abans de ser votat al 
Parlament, permet "posar la responsabilitat sobre els productors i reduir el pes sobre els contribuents". El sistema 

requereix la implicació dels fabricants i els comerciants i s'autofinançaria parcialment amb els dipòsits no recuperats 

pels consumidors. El dipòsit variarà si les ampolles són o no reutilitzables. 
 

Font: Elmundo.es (2 d’abril del 2018) 
 

Els últims rius salvatges d'Europa amenaçats per més de 3000 projectes hidroelèctrics 
Més de 3.000 projectes hidroelèctrics amenacen amb extingir el cor blau d'Europa. Una àmplia zona muntanyosa dels 

Balcans situada entre Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Albània i Macedònia és coneguda amb aquest nom i 

precisament així, 'Blue Heart', ha estat batejada la iniciativa per salvar els últims rius salvatges d'Europa concentrats en 
aquestes regions. 

 
Yvon Chouinard, fundador de l'empresa especialitzada en esports a l'aire lliure Patagònia, famós per la seva passió pel 

medi ambient, ha llançat aquesta campanya per protegir la regió dels Balcans contra la proposició de desenvolupament 

 
Foto: El Mundo 

 
Foto: El Mundo 

http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/04/5ac4ed41e5fdeaab0d8b45a9.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/02/5ac26c72e5fdea00118b45a7.html
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de més de 3.000 projectes hidroelèctrics, alertant a la comunitat internacional sobre un possible desastre 
mediambiental. 

L'empresa s'ha unit a les ONG -europees i locals, liderades per 
RiverWatch i Euronatur-, i les comunitats locals de Bòsnia i 

Hercegovina, Albània i Macedònia per exercir pressió sobre els bancs 
i promotors estrangers que aportaran més de 700 milions d'euros amb 

per tal de finançar projectes de construcció de preses, segons les 

dades de l'informe de Bankwatch. Una tercera part de les preses i 
desviaments s'han planificat dins d'àrees protegides, inclosos 118 

parcs nacionals. 
 

Aquest mateix mes la marca ha inaugurat una web on inclou 

informació sobre aquesta regió ignorada i amenaçada, inclou també 
el tràiler de 'Blue Heart', un documental sobre la iniciativa que 

s'estrenarà a l'abril de 2018. A més en el portal es facilita la signatura 
de la petició per aturar el finançament d'aquests projectes per protegir 

els rius de la regió i la fauna que depèn d'ells. 
 

Font: Elmundo.es (1 d’abril del 2018) 

 
La massacre “verd” de Sheffield 

Uns es fan dir 'esquirols', altres 'conills', altres 'llangardaixos'. Els veïns de Sheffield han decidit reencarnar-se en la 
fauna urbana per protegir la seva fronda verd. Gairebé la meitat dels 36.000 arbres dels seus carrers estaven sentenciats 

a la tala massiva, empresa des de fa dos anys per la companyia Amey (filial de Ferrovial) i amb el vistiplau de 

l'Ajuntament laborista. 
Amb el que ningú comptava era amb la fera oposició veïnal davant la massacre 'verd'.  

 
Els ciutadans van penjar el cartell de "Save Em" en els troncs i es van 

organitzar en brigades d'acció ràpida, com la que va salvar in extremis 
el venerat om centenari, supervivent de la grafiosi, a Chelsea Road.  

 

Hi va haver també mobilitzacions per evitar les tales dels cirerers de 
Abbeydale Park Rise, dels til·lers de Meersbrook Street i dels roures 

que esquitxen l'ondulada geografia de Sheffield (la ciutat amb més 
arbres per capita d'Europa). 

 

Trenta veïns han estat detinguts a les protestes. El ministre de Medi 
Ambient Michael Gove va qualificar la tala com "vandalisme ecològic" 

i l'ex viceprimer ministre Nick Clegg va denunciar l ' "escàndol 
nacional" en els telenotícies. Davant la creixent pressió i l'amenaça 

d'intervenció del mateix Govern, l'Ajuntament ha reculat aquesta 

mateixa setmana i ha ordenat la pausa. 
 

"És una victòria temporal, no abaixarem la guàrdia", adverteix sobre el terreny Chris Rust, el professor jubilat, tresorer 
i infatigable activista de Sheffield Tree Action Groups (STAG). "Gairebé 6.000 arbres han estat talats ja, molts d'ells 

d'ells innecessàriament. Anem a reclamar una moratòria indefinida en la tala i una revisió completa dels plans, anem 
demanar que als ciutadans se'ns tingui en compte". 

 

Font: Elmundo.es (27 de març del 2018) 
 

Tots els ous que menjaràs el 2022 hauran de provenir de gallines criades a l'aire lliure 
Aquesta és una promesa feta al febrer de 2017 per Emmanuel 

Macron. Mentre feia campanya davant del WWF, el candidat d'En 

Marche estava preocupat pel benestar animal. "Em comprometo a 
que estigui prohibit el 2022 vendre ous posats per gallines criades 

en bateria", va dir. 
 

Un any després, l'objectiu segueix aquí. Stéphane Travert, el 
ministre d'Agricultura ha confirmat que per al final del període de 

cinc anys aquesta pràctica estarà prohibida. "En 2022, els ous de 

petxina vindran de la cria a l'aire lliure i de la cultura de més gàbies.  
 

És un compromís de campanya, es durà a terme", va assegurar 
aquest diumenge, 18 de febrer durant el Grand Rendez. Europe1, 

CNEWS, Les Echos. 

 

 
Foto: El Mundo 

 
Foto: El Mundo 

 
Foto: Huffington Post 

http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/01/5abbf171268e3e25398b45c8.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/03/27/5aba5f70e5fdea7a0c8b4581.html
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Cal dir que la majoria dels distribuïdors ja s'han compromès a fer-ho a llarg termini. Monoprix ha estat fent això des 
2016, alguns (com Carrefour) ho faran el 2020, altres (com Auchan) per al 2025. Caldrà avançar per avançar en aquest 

calendari. 
 

El ministre va dir, però, que aquesta prohibició no s'aplicaria als productes d'ou processats. "A l'sector francès li està 
anant bé, a poc a poc hi ha menys reproducció en bateria, però no és possible prohibir tota la bateria de la granja", ha 

afegit Stéphane Travert. És probable que decebi als defensors de la causa animal, en l'avantguarda de la qual és 

l'associació L214. Al desembre, a través de la veu de Stéphane Bern, el moviment va demanar que aquestes granges 
de bateries es prohibissin per complet, incloses les de productes d'ou i productes preparats que representen 

aproximadament meitat dels ous produïts a França. 
 

Font: Huffingtonpost.fr (18 de febrer de 2018) 

 
Espanya 

 
El Govern rebutja classificar l'eucaliptus com a espècie invasora 

El Govern espanyol, malgrat les indicacions del seu propi Comitè Científic, ha rebutjat la sol·licitud de l'Ajuntament de 
Teo (La Corunya) d'incloure diverses espècies d'eucaliptus, oriündes d'Austràlia, en el Catàleg espanyol d'espècies 

exòtiques invasores, segons els documents a als quals ha tingut accés Matèria. La seva inclusió hauria implicat mesures 

per eradicar aquestes espècies, que representen el 3% de la superfície forestal espanyola i proporcionen el 32% de la 
fusta que consumeixen les indústries papereres nacionals. 

El procés es va iniciar el 26 de setembre de 2017, quan l'alcalde de 
Teo, Rafael Sisto, vinculat a una candidatura independent 

d'esquerres, va sol·licitar la classificació dels eucaliptus com a 

espècies invasores.  
 

El seu argument va ser que "el monocultiu absolutament 
descontrolat" d'eucaliptus al nord-oest d'Espanya suposa un dany 

mediambiental, entre altres coses per "facilitar la propagació dels 
incendis forestals", segons explica Conchi García, regidor del municipi 

gallec, de 19.000 habitants. 

 
El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient va 

sol·licitar llavors un informe al seu Comitè Científic. El dictamen, emès 
l'1 de desembre i no vinculant, va ser molt contundent.  

 

L'òrgan consultiu, format per una vintena de científics independents, va declarar per unanimitat "el caràcter invasor" i 
va recomanar incloure en el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores a totes les espècies d'eucaliptus "la 

destinació sigui l'explotació forestal, a causa del alt risc d' invasió per aquestes espècies conseqüència de les seves 
característiques biològiques, fisiològiques i ecològiques ". 

 

"Es recomana extremar la precaució amb noves introduccions i plantacions, i es recomana un seguiment local i dur a 
terme mesures d'eradicació abans que es produeixi la invasió sempre que s'observi naturalització de qualsevol espècie 

d'Eucalyptus al nostre territori", concloïa el comitè , format per investigadors com l'ecòloga Montserrat Vilà, de l'Estació 
Biològica de Doñana; la botànica Inés Álvarez, del Real Jardí Botànic de Madrid; el biòleg Mario Díaz, del Museu Nacional 

de Ciències Naturals; i el biòleg Àngel Bañares, cap de la Secció de Biodiversitat al Govern de Canàries. 
 

Font: Elpais.com (5 d’abril del 2018) 

 
El "alquimista" espanyol que té cura del millor jardí del món 

Kew Gardens és una cosa així com el Vaticà de les plantes. I Carlos Magdalena (Gijón, 1972) exerceix de gran sacerdot 
dels vivers tropicals de Londres, amb la seva cabellera postbíblica encara prehípster, els seus cèrcols a les orelles i les 

seves mans de bruixot, alquimista o cirurgià, prest a ressuscitar la 

moribunda Ramosmania rodriguesii, o salvar de l'extinció la minúscula 
Nymphaea thermarum , o desxifrar el secret de la Victòria règia o 

amazònica per mantenir calents els escarabats mentre dura la 
pol·linització. 

 
Per la seva saviesa vegetal i la seva mà de sant, Carlos Magdalena va ser 

rebatejat en estany de nenúfars com El Messies de l'plantes (Debat). El 

sobrenom, estampat a la portada del llibre que aviat es traduirà al 
japonès i al coreà, li segueix semblant una mica excessiu.  

 
En tot cas 'messies' a l'estil Monty Python, amb aquest punt irreverent i 

sacríleg. I més que redemptor, deixem-ho en missatger, perquè si alguna 

cosa necessiten les plantes és un portaveu. 

 
Foto: El País 

 
Foto: El Mundo 

https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/18/tous-les-oeufs-que-vous-mangerez-en-2022-devront-venir-de-poule-elevees-en-plein-air_a_23364566/
https://elpais.com/elpais/2018/04/04/ciencia/1522857047_252833.html
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P. Si les plantes parlessin, què ens dirien? 
 

R. Ens dirien que paréssim, que ja està bé. Un 20% de les 300.000 espècies que coneixem estan en perill d'extinció, i 
ningú les defensa. Si l'orangutan s'extingeix és perquè el seu hàbitat s'extingeix, però això no ho tenim en compte. Les 

plantes ens donen menjar, medicina, vestits. Ens proporcionen l'oxigen que respirem i absorbeixen el CO2. Elles tenen 
la clau del cicle de l'aigua i del nitrogen. Sense elles, simplement, no viuríem. ¿I com s'ho agraïm ?. 

 

En una mostra diària de gratitud cap a les plantes, Carlos Magdalena sol passar les dues primeres hores regant, cuidant-
les i mimándolas. "Tenim 18.000 plantes en els vivers i el reg és individualitzat", explica l'horticultor de Gijón, que es 

mou com Tarzan pels hivernacles. "Aquí no hi ha un dia normal". El mateix estàs trasplantant, o preparant un col·lecció, 
o amb una visita d'estudiants i t'arriba potser una planta que et porten de Camerun, i llavors som com els metges 

d'Urgències, fent un diagnòstic i posant-la un tractament per mantenir-la viva " . 

 
Font: Elmundo.es (20 de març del 2018) 

 
La partida "Prevenció del Canvi Climàtic" perd un 20% el 2018 

Enmig de la legislatura que hauria d'aparèixer una llei específica de lluita contra el canvi climàtic, el Govern preveu 
treure-li un 20% a les actuacions "per a la prevenció de la contaminació i el canvi climàtic". La partida passa de 27,6 

milions a 21,8. 

 
La pròpia Oficina Espanyola del Canvi Climàtic es veu afectada per aquesta decisió: el seu pressupost -que suposa la 

majoria d'aquesta programa- cau en 5,5 milions d'euros. Mirant el projecte elaborat pel Ministeri d'Hisenda, es veu que 
el capítol d'inversions reals de l'Oficina descendeix de 3,3 milions el 2017 a dos milions per a aquest curs. Això implica 

una caiguda del 40% en les previsions de despesa. 

 
L'altre apartat d'aquest programa que veu reduït els fons és el de les 

transferències a les comunitats autònomes. El curs passat, es van 
destinar 10,4 milions a diversos programes per a residus, adaptació de 

les costes (un dels punts més vulnerables d'Espanya pel que fa a les 
conseqüències del canvi climàtic) i adaptació dels ecosistemes.  

 

Els fons estaven lligats a "als ingressos per les subhastes drets 
d'emissió": els diners que es paga per poder emetre més gasos 

d'efecte hivernacle del permès i que es compren als que hagin emès 
menys de la seva quota.  

 

Per 2018, aquestes partides com a tal han desaparegut en aquest 
capítol tot i que el PIMA de residus apareix en un altre apartat, el de 

"protecció i millora del medi ambient", retallat, això sí en un 18%: de 
4,9 a quatre milions d' euros. I el de costes es porta al capítol "actuació a la costa": 3.550.000 per tres el 2017. 

 

El que sí apareix en aquest epígraf i relacionat amb la mateixa font d'ingressos són tres milions d'euros que es preveu 
transferir a empreses privades mitjançant el programa PIMA fred que subvenciona la instal·lació de sistemes de 

refrigeració amb "tecnologies alternatives" i el PIMA s'adapta sectors . Tots dos busquen, segons el Ministeri de Medi 
Ambient facilitar la transició "a una economia baixa en carboni". 

 
Font: Eldiario.es (3 d’abril del 2018) 

 

Valoració de AEE sobre l'informe de la Comissió d'Experts sobre transició energètica 
Després de l'anàlisi de l'informe publicat (2018.04.02) per la Comissió d'Experts sobre Escenaris de Transició Energètica, 

AEE considera que proposa mesures positives, tot i que el potencial real de l'energia eòlica no queda reflectit en tots 
els escenaris contemplats pels experts . 

 

L'informe realitzat per la Comissió d'Experts preveu un increment 
substancial de la generació renovable en el sistema en els propers anys, 

s'aposta per una reforma de la fiscalitat, una governança independent 
i una reducció dels costos addicionals de la tarifa elèctrica, tot això 

recolzat per un augment substancial en l'electrificació de l'economia. 
 

L'informe és un pas endavant en el debat sobre com fer la Transició 

Energètica a Espanya i recull diverses de les recomanacions que el 
sector eòlic ha exposat en el seu document de visió de la Transició 

Energètica. 
 

L'informe contempla diferents escenaris i hipòtesis de canvi en cada un 

d'ells, analitzant les conseqüències que es deriven de modificar la 

 
Foto: El Diario 

 
Foto: Ecoticias 

http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/03/20/5aafeb9e268e3e48048b4665.html
https://m-eldiario-es.cdn.ampproject.org/c/s/m.eldiario.es/sociedad/Cae-lucha-cambio-climatico_0_756974467.amp.html
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presència d'una tecnologia o una altra, però no aposta per un escenari concret com a proposta de mix energètic futur, 
l'escenari base utilitzat és una referència sobre la qual simular l'aportació de les tecnologies i mesurar els seus efectes. 

 
Des AEE volem ressaltar els següents aspectes de l'informe: 

 
1.- Els paràmetres assignats a l'eòlica en l'anàlisi no reflecteixen l'actualitat de la tecnologia eòlica pel que fa a costos i 

hores de producció. 

 
En les subhastes de nova potència renovable adjudicades l'any passat (2017), el CAPEX inicial era de 1,2 M € / MW (un 

7,7% menys que en l'informe) mentre que les hores equivalents mínimes eren 3.000 (un 36 % més que en l'informe). 
Altres fonts també difereixen dels paràmetres per a la eòlica inclosos en l'informe. 

 

Font: Ecoticias.com (6 d’abril del 2018) 
 

Piornal és un dels racons més bonics d'Espanya de la Xarxa Natura 2000 
La localitat de Càceres de Piornal ha estat escollida com el Tercer Racó "més bonic" d'Espanya de la Xarxa Natura 2000, 

després de situar-se darrere d'altres municipis com Ubiña a Astúries i Asón a Cantàbria. 
Segons informa Sernonoser Comunicació en nota de premsa, Piornal ha aconseguit aquest reconeixement gràcies al 

suport de 23.054 persones que han avalat amb el seu vot a aquest "espai protegit de la Vall del Jerte" i que reforça "el 

gran patrimoni natural que atresora" el municipi. 
 

Segons el tinent d'alcalde de Piornal, Javier Prieto, aquest premi és 
"motiu d'alegria i un recolzament" als recursos turístics del municipi 

ja que han estat "moltes" les persones que s'han implicat "a l'hora de 

triar aquest espai natural on la naturalesa fa poesia ". 
 

"És un reconeixement de caràcter nacional emmarcat en la Xarxa 
Natura 2000 pel que implica una difusió i promoció molt important per 

al nostre municipi", ha insistit Prieto. 
 

Finalment, el tinent alcalde de Piornal ha assenyalat que aquest 

municipi és el poble "més alt d'Extremadura", on la climatologia 
hivernal és "més adversa", el que, sota la seva opinió, "garanteix tenir 

paisatges espectaculars i d'una protecció ambiental molt enriquidora 
i privilegiada ", ha conclòs. 

 

Font: Ecoticias.com (29 de març de 2018) 
 

Catalunya 
 

Graven per primera vegada amb dron imatges de balenes alimentant a Costa del Garraf 

L'equip científic de l'associació EDMAKTUB, que s'encarrega de l'estudi de les balenes, va captar per primera vegada 
imatges, amb un dron, de dues balenes alimentant-se en la superfície de la costa barcelonina del Garraf. 

 
Segons han informat fonts de EDMAKTUB, es tracta de la primera vegada que poden documentar amb un dron amb 

imatges aèries aquest comportament del rorqual comú, de l'espècie Balaenoptera physalus. 
 

De fet, l'associació ha albirat durant les últimes setmanes moltes balenes alimentant a la costa del Garraf. 

 
Les mateixes fonts han afegit que el vídeo captat pel dron "aporta 

una valuosa informació sobre el seu comportament d'alimentació 
permetent conèixer millor no només els seus hàbits, sinó també la 

seva dieta". També s'aprecia en les imatges, que tenen una durada 

d'una mica més de dos minuts, com en pocs segons recuperen la seva 
figura esvelta. 

 
Ahir mateix, l'equip científic va veure una desena de balenes a la 

mateixa zona. 
 

Balenes de 24 metres de longitud 

 
El rorqual comú, també conegut com balena d'aleta, és una espècie 

migratòria, que pot arribar fins a 24 metres de longitud, que visita la 
costa catalana durant la primavera per alimentar-se. 

 

 
Foto: Ecoticias.com 

 
Foto: Efeverde 

https://www.ecoticias.com/energias-renovables/182584/Valoracion-AEE-sobre-informe-Comision-Expertos-sobre-transicion-energetica
https://www.ecoticias.com/ecoturismo/182377/Piornal-rincones-mas-hermosos-Espana-Red-Natura-2000
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L'associació EDMAKTUB estudia el seu comportament, així com les condicions oceanogràfiques que fan possible la seva 
presència, des de 2013 a través del Projecte Rocual i ha pogut establir que l'àrea marítima entre Catalunya i Balears és 

una zona d'alimentació per a aquestes balenes, que fins ara es creia que només estaven de pas. 
 

Es tracta d'una espècie de balena en perill d'extinció que habita les zones pelàgiques -és a dir, a mar obert, però a poca 
profunditat- i de forma esporàdica, també les zones costaneres de les aigües temperades o fredes. 

 

Font: Efeverde.com (6 d’abril del 2018) 
 

Un projecte pilot analitzarà amb sensors la qualitat de l'aire a Tarragona 
Un projecte pilot pretén estudiar de manera autònoma i independent la qualitat de l'aire a Tarragona a partir de tres 

sensors que analitzaran els compostos orgànics de l'atmosfera. 

 
La campanya, que es posarà en marxa en els pròxims dies per Mare Terra Fundació Mediterrània, utilitzarà tres aparells 

cedits per la Universitat Rovira i Virgili que podran recollir fins a 50 partícules en suspensió diferents per a, 
posteriorment, analitzar els compostos orgànics que es troben a la atmosfera. 

 
Els sensors s'instal·laran en les tres ubicacions que els tècnics 

ambientals de Mediterrània considerin més apropiades per obtenir una 

visió fiable i global de la contaminació atmosfèrica de Tarragona. 
 

Els resultats 
Amb això, la Fundació pretén diferenciar i comparar la qualitat de l'aire 

a les diferents localitzacions del territori, i incloure els resultats en un 

futur estudi epidemiològic, és a dir, una investigació que ajudi a 
establir el desenvolupament epidèmic i la incidència de les malalties 

infeccioses en la població, segons ha explicat el president de 
Mediterrània, Ángel Juárez, en un comunicat. 

 
És un projecte que perseguíem des de fa temps ", ha destacat Juárez," 

i esperem que la campanya tingui una utilitat pràctica per fer-nos una 

idea de com és l'aire que respirem ". 
 

Des de Mediterrània es comprometen, segons indica la nota, a ser "molt transparents i fer públics els resultats per a 
tots els tarragonins". 

 

Font: Efeverde.com (6 d’abril del 2018) 
 

Serveis dels ecosistemes de l’Espai Natural Protegit de l'Estany d'Ivars-Vila-sana 
L’Espai és una gran zona humida d’interior que acull una biocenosi molt interessant, amb una gran diversitat d’aus 

aquàtiques i també un gran interès per quiròpters associats a les masses d’aigua. 

 
Els serveis ecosistèmics són recursos o processos dels ecosistemes naturals que aporten beneficis a la societat. A escala 

internacional s’han definit quatre categories diferents de serveis, tots ells vitals per a la salut i el benestar dels éssers 
humans: serveis de proveïment, de regulació, culturals i de suport. 

 
El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana organitza nombroses 

activitats d’educació i sensibilització ambiental. Es tracta d’un espai 

força visitat per singular. S’hi porten a terme l’observació d’aus i 
activitats de natura i senderisme. 

 
Des de l’inici de la recuperació de l’estany, nombroses entitats i el 

Consorci han realitzat actuacions de recuperació d’ecosistemes, 

d’inventari i seguiment de la biodiversitat, d’investigació i de foment 
de l’ús públic. 

 
L’estany d’Ivars està fortament associat als municipis que hi tenen 

territori, en els quals s’hi havia desenvolupat fins i tot una activitat 
pesquera. 

 

Com a zona humida de gran dimensió i aïllada enmig d’una extensa àrea agrícola, té un especial interès per a grups de 
fauna singular, com el de les aus aquàtiques. 

 
Font: Gencat.cat (19 de març del 2018) 

 

 

 
Foto: Mare Terra Fundació Mediterrània 

 
Foto: Generalitat de Catalunya 

http://www.efeverde.com/noticias/graban-imagenes-ballenas-alimentandose-costa-garraf-barcelona/
http://www.efeverde.com/noticias/sensores-determinar-calidad-aire-tarragona/
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/serveis_ecositemics_SENP
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Neixen 6 cadells d'ós al Pirineu català el 2017 
La població d'óssos als Pirineus ha arribat als 43 exemplars identificats en el 2017, entre Catalunya, Aragó, Navarra i 

França.  
 

El gruix de la població (41) es localitza a la zona central, que inclou una 
superfície d'uns 4.000 km2 i que abasta el Pirineu de Lleida i Aran, l'Alta 

Garona i l'Arieja.  

 
Els altres 2 exemplars s'han localitzat als Pirineus Atlàntics, encara que 

també s'han acostat als Pirineus centrals. 
 

En els últims anys, la distribució d'óssos als Pirineus s'ha ampliat, 

passant d'estar presents en una àrea de 3.800 km2 el 2015 a ocupar 
4.900 km2 actualment. Concretament, a Catalunya, el 2017 s'han 

identificat 25 exemplars (10 mascles, 12 femelles i 3 amb sexe no 
identificat).  

 
 

Les xifres corroboren la tendència a l'alça de la població, que ha anat creixent en els últims anys, passant de 31 individus 

el 2014 i 32 el 2015 a 41 en el 2016. 
 

Cadells 
 

En tots els Pirineus en 2017 han nascut 7 cadells de 4 femelles: 2 de Caramellita, 2 de Isil, 2 de Plume i 1 de Chataigne. 

Sis d'aquests han nascut a Catalunya, concretament els de Caramellita, Isil i Plume. Així, a més dels 7 nous cadells (2 
mascles, 1 femella, i 4 amb sexe no identificat), els 43 exemplars identificats el 2017 es divideixen en 21 adults (7 

mascles i 14 femelles) i 15 subadults de 2, 3 i 4 anys (9 mascles, 5 femelles i un amb sexe no identificat). 
 

No obstant això, l'absència de dades en els darrers 2 anys, ha fet que el 2017 es donen per desapareguts dos individus: 
el mascle Moonboots i la femella Patoune. Pel que fa al mascle Pyros, les càmeres de fototrampeig li van captar per 

última vegada a finals de març i principis d'abril del 2017. 

 
Font: Elperiodico.com (29 de març del 2018) 

 
El curs del Llobregat, una incessant reutilització de l'aigua 

L'aigua que es distribueix a l'àrea de Barcelona procedent del Llobregat segueix un llarg periple abans d'arribar a l'aixeta 

de casa. Durant el seu itinerari, és captada al riu i potabilitzada, pateix episodis de contaminació per abocaments, és 
depurada, torna a la llera, torna a ser tractada per al seu consum, i així diverses vegades abans d'arribar al mar. Es 

recicla de manera contínua. 
 

És com si la mateixa gota passés diverses vegades pels filtres de depuració o per ronyons dels consumidors. 

 
Un trajecte complet, si fos continu (des dels seus fonts fins al mar), duraria gairebé dos dies. 

 
En condicions normals, el 6,3% de l'aigua del Llobregat es reutilitza, 

encara que aquesta xifra arriba al 13% en època de sequera, segons 
un estudi l'hidròleg Rafael Mujeriego. 

 

Una mateixa gota regarà camps de conreu, travessarà canonades 
industrials, serà beguda per futbolistes assedegats i potser ompli el got 

d'un lector de Jorge Manrique: "Les nostres vides són els rius ...". 
 

La gota augmentarà les reserves de la Baells, mourà els salts 

hidroelèctrics a prop de la Colònia Rosal i farà les delícies dels 
pescadors de Puig-reig. I en bona part del seu recorregut anirà rebent 

cabals salinitzats per la mineria del Bages que es dilueixen segons el 
cabal circulant. 

 
Al Bages i Baix Llobregat 

 

A la sèquia de Manresa a Balsareny serà captada per proveir la capital del Bages; i un cop utilitzada en la indústria o 
en les llars, serà llançada al Cardener i depurada abans que, al Pont de Vilomara, torni al Llobregat. 

 
Font: Lavanguardia.com (31 de març del 2018) 

 

 

 
Foto: El Periódico 

 
Foto: La Vanguardia 

https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20180329/nacen-seis-cachorros-oso-pirineos-catalanes-2017-6723224
http://www.lavanguardia.com/natural/20180331/442088166156/agua-llobregat-reutilizacion.html
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CEDAT 
 

Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene.  A new paradigm for earth community – 
III Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC) 

El III Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC) organitzat conjuntament per Centre d'Estudis de 
Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT-URV) i l'Associació d'Estudiants de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) se 

celebrarà del 17 al 18 de maig de 2018 a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, 

Espanya. 
 

El CEDAT s'ha convertit gradualment en un punt de referència per al 
dret ambiental a Espanya i Europa. Els seus objectius són generar i 

socialitzar el coneixement en el camp del dret ambiental.  

 
En 2014, va ser seu de la 12a edició del Col·loqui anual de l'Acadèmia 

de Dret Ambiental de la UICN, que va reunir investigadors i acadèmics 
de 56 països de totes les regions del món. En l'actualitat, el CEDAT 

està involucrat en diversos projectes d'investigació nacionals i 
internacionals. 

 

La AAEDAT és una associació fundada el 2008 per estudiants i 
exalumnes de LL.M. de dret ambiental a la Universitat Rovira i Virgili. Promou activitats dins de la comunitat universitària 

per promoure els valors ambientals i socials i crear espais per al debat, la reflexió i l'intercanvi amb altres universitats i 
grups d'investigació. 

 

 El III TIEC té com a objectiu proporcionar un fòrum per a investigadors principiants i principiants amb diferents 
antecedents en els quals puguin presentar i debatre les seves investigacions i treballs en curs. A més, aquest 

esdeveniment busca crear un ambient amigable per conèixer a companys estudiants i col·legues que comparteixen un 
interès comú pel dret ambiental. 

 
El III TIEC és una activitat desenvolupada en el marc del projecte d'investigació "Constitució Climàtica Global: 

Governança i Dret en un Context Complex" finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat d'Espanya.El tema del III 

TIEC és "Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene. A new paradigm for earth community". 
 

Font: Tieccolloquium.com 
 

Normativa    

 
Unió Europea 

 

Directiva (UE) 2018/410 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2018, per la qual es modifica la Directiva 

2003/87 / CE per intensificar les reduccions d'emissions de manera eficaç en relació amb els costos i facilitar les 

inversions en tecnologies hipocarbónicas, així com la Decisió (UE) 2015/1814. 
Per a més informació: DOUE L 76/3 

 
Reglament d'Execució (UE) 2018/523 de la Comissió, de 28 de març de 2018, que modifica el Reglament (UE) nº 

37/2010 per classificar la substància fluazurón pel que fa al seu límit màxim de residus 
Per a més informació: DOUE L 88/1 

 

Reglament d'Execució (UE) 2018/520 de la Comissió, de 28 de març de 2018, que modifica el Reglament (UE) nº 
37/2010 per classificar la substància nafta dissolvent, aromàtica lleugera pel que fa al seu límit màxim de residus . 

Per a més informació: DOUE L 87/9 
 

Reglament Delegat (UE) 2018/543 de la Comissió, de 23 de gener de 2018, que corregeix la versió en llengua espanyola 

del Reglament Delegat (UE) nº de la Comissió 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 de escalfador d'aigua i dispositiu solar. 
Per a més informació: DOUE L 90/63 

 

Espanya 

 

Ordre ETU / 257/2018, de 16 de març, per la qual s'estableixen les obligacions de Fons Nacional d'Eficiència Energètica 
en l'any 2018. 

Per a més informació: BOE Nom. 67, de 17 de març del 2018 (22 pàgs.) 
 

 
Foto: TIEC 

https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0523&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0520&rid=4
http://www.boe.es/doue/2018/090/L00063-00063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3763.pdf
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Ordre HFP / 292Ç / 2018, de 15 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA / 3947/2006, de 21 de desembre, per la 
qual s'aproven els models, terminis, requisits i condicions per a la presentació i ingrés de la declaració-liquidació i de la 

declaració resum anual d'operacions de l'Impost Especial sobre el Carbó i es modifica l'Ordre de 15 de juny de 1995, 
en relació amb les entitats de dipòsit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria. 

Per a més informació: BOE Nom. 70, de 21 de març del 2018 (5 pàgs.) 
 

Recurs d'inconstitucionalitat nom 5334-2017, de 21 de març, contra determinats preceptes de la Llei del Parlament de 

Catalunya 16/2017, d'1 d'agost, del Canvi Climàtic. Aixecament parcial de suspensió de preceptes. 
Per a més informació: BOE Nom. 75, de 27 de març del 2018 (1 pàg.) 

  
Reial Decret 169/2018, de 23 de març, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

a l'execució de projectes d'innovació d'interès general per grups operatius de l'Associació Europea per a la innovació en 

matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. 
Per a més informació: BOE Nom. 81, de 3 d’abril del 2018 (32 pàgs.) 

 
Catalunya 

Ordre TES / 134/2017, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la 
substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermell 

fix. 

Per a més informació: DOGC Nom. 7401, de 29 de juny del 2017 (13 pàgs.) 
 

Ordre TES / 209/2017, de 12 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a entitats 
sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions i projectes d'educació i 

sensibilització ambiental. 

Per a més informació: DOGC Nom. 7456, de 18 de setembre del 2017 (17 pàgs.) 
 

Jurisprudència   
 

Unió Europea 
 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Sisena), de 18 de gener de 2018, assumpte C-58/17, per 

qual resol una petició de decisió prejudicial respecte al règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte 
hivernacle a la Unió Europea, Directiva 2003/87 / CE, Normes transitòries per a l'harmonització de l'assignació gratuïta 

de drets d'emissió. Emissions derivades de la combustió de carboni parcialment oxidat. Residus líquids. 
Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

 

Sentència del Tribunal General, de 14 de desembre de 2017, assumpte T-505/15. Hongria / Comissió. FEAGA i Feader. 
Despeses excloses del finançament. Reglaments (CE) núm. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 i 1122/2009. Despeses 

efectuades per Hongria. Control de les bones condicions agràries i mediambientals. Correccions a preu fet i puntuals. 
Risc per als Fons. 

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

 

Espanya 

 

Sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2018. Sala Contenciosa - Administrativa, Secció Tercera. Recurs de 

Cassació. Interposat per la Junta de Galícia contra la sentència de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, de data 8 de juliol de 2015, en matèria d'energia eòlica. 

Suspensió de procediment per a l'atorgament d'autoritzacions d'instal·lació de parcs eòlics. 

Font: Poder Judicial 
 

Sentència del Tribunal Suprem de 21 de març de 2018. Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Tercera. Recurs 
Ordinari. Interposat per CAMPILLO DE DUEÑAS ENERGIA RENOVABLES, SL, contra l'Ordre IET / 1045/2014, de 16 de 

juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions 

de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d' energia renovables, cogeneració i residus. 
Font: Poder Judicial 

 
Sentència del Tribunal Suprem de 21 de març de 2018. Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona. Recurs de 

Cassació per a la Unificació de Doctrina. Interposat per la COMUNITAT D'USUARIS I ABOCAMENTS DE L'EDAR DE 
MANCOMUNADA RIOLA, POLINYÀ DE XÚQUER, FORTALENY I BENICULL, contra la sentència núm.,. 381, de 17 de maig 

de 2016, dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa - Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 

Comunitat Valenciana, referida a la liquidació del cànon de control d'abocaments. Volum d'aigua que s'ha de tenir en 
compte per a calcular el importin del cànon. 

Font: Poder Judicial 
 

Catalunya 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4239.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4551.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=791135&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=797019&language=ca_ES&mode=single
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0058&qid=1517851573011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015TA0505&rid=2
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337270&links=medio%20ambiente&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337275&links=medio%20ambiente&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337244&links=medio%20ambiente&optimize=20180403&publicinterface=true
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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de novembre de 2017. Sala del Contenciós-Administratiu, 
Secció Tercera. Recurs Ordinari. Interposat per ciutadans en contra de la Resolució de 4 d'abril de 2014, del conseller 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, d'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a la 
regularització d'una planta de biomassa de 14 MWe. 

Font: Poder Judicial 
 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de novembre de 2017. Sala del Contenciós -Administratiu, 

Secció Tercera. Recurs d'Apel·lació. Interposat de ciutadans en contra de la Sentència dictada pel Jutjat del Contenciós-
Administratiu núm. 1 de Lleida, en procediment núm. 725/2010 que desestima la reclamació de responsabilitat 

patrimonial dirigida contra l'Ajuntament de Plans de Sió per haver autoritzat la legalització i ampliació d'una granja 
porcina sense respectar les distàncies de separació a nuclis urbans i entre granges, ocasionant la greus molèsties per 

males olors i plagues de rosegadors que van fer inhabitable l'habitatge de la seva propietat situada a menys de 30 

metres de la nau que a l'empara de la llicència es va construir, ocasionant pèrdues de salut i problemes econòmics. 
Font: Poder Judicial 

 

Articles    

 
 Morron Lingl, Christian (2018). Contaminació atmosfèrica, canvi climàtic i avaluació d’impacte ambiental: una 

assignatura pendent. 

 Soriano-Montagut Jené, Laia (2018). Primer Pla Anual Normatiu 2018: previsions en matèria de medi ambient.  
 Morron Lingl, Christian (2018). Condemna por prevaricació en matèria de declaració d’impacte ambiental.  

 Peláez Muras, Manuel (2018). La regularització d’instal·lacions d’alta tensió oberta pel Reial Decret 337/2014: el 
Reglamento no ho pot tot. 

 

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

 Borràs Pentinat, Susana; Felipe Pérez, Beatriz (2017).  Las migraciones ambientales: un análisis de las actualizaciones 
jurídico políticas.  En: “Refugiados Ambientais”.  Editora Universidade Federal de Roraima-UPFRR.  

 Pigrau Solé, Antoni; Jaria i Manzano, Jordi (2017).  Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una matriz 
conceptual para la gobernanza global.  Informe final Proyecto de investigación.  Working Paper No. 11. Febrero 2017.   

 Felipe Pérez, Beatriz (2018).  Beyond the Shortcomings of International Law: a Proposal for the Legal Protection of 

Climate Migrants.  En: “Climate Refugees”.  Routledge.   
 

Publicacions de recent adquisició  Disponibles a CRAI 
 Lamo de Espinosa, Jaime. El Agua en el mundo, el mundo del agua: el agua en un mundo global y bajo el cambio 

climático. Barcelona: Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, 2017. 

 El desarrollo sostenible tras la Cumbre de Rio + 20: desafíos globales y regionales. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2017. 
 Derecho de las energías renovables y la eficiencia energética en el horizonte 2020. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 

Thomson Reuters, 2017. 
 Fisher, Elizabeth. Environmental law: a Very Short Introduction. Oxford, United Kingdom; New York, NY, United States 

Of America: Oxford University Press, 2017. 

 Lemkow, Louis. Sociología ambiental: pensamiento socioambiental y ecología social del riesgo. Barcelona: Icaria, 2017. 
 Energy transitions: regulatory and policy trends.  Cambridge: Intersentia, 2016. 

 Social-ecological resilience and law.  New York: Columbia University Press, 2014. 
 Baxter, Brian.  A theory of ecological justice.  London: Routledge, 2005. 

 Dryzek, John S.; Stevenson, Hayley.  Democratizing global climate governance.  Cambridge; New York: Cambridge 
University Press, 2014. 

 May, James R.; Daly, Erin.  Global environmental constitutionalism.  New York: Cambridge University Press, 2015 

 El acceso universal a la energía: la electrificación rural aislada: visión en Iberoamérica.  Navarra, España: Thompson 
Reuters Aranzadi, 2017. 

 Latour, Bruno.  Facing Gaia: eight lectures on the new climatic regime.  Cambridge, UK; Medford, MA: Polity, 2017. 
 Sovacool, Benjamin K.  Global energy justice: problems, principles, and practices.  Cambridge: Cambridge University 

Press, 2014. 

 A guide to renewable energy policy in the EU: actors, processes and policy change.  Cheltenham: Edward Elgar, 2015. 
 Rocasalva, Carles G.  La responsabilidad medioambiental: en atención a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental.  Barcelona: Atelier, 2018. 
 Quintana López, Tomás.  Concesión de minas y protección del medio ambiente.  Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013. 

 The Paris agreement on climate change: analysis and commentary.  New York: Oxford University Press, 2017. 
 

 

 

 El butlletí informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 

Per a altes o baixes de subscripció, comentaris o suggeriments, escriure a cedat@urv.cat 
https://www.facebook.com/CEDAT.URV 
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