
 
1
 

   

 

 
 

 
 

  

Febrer 2017 Butlletí informatiu  número 86 Tarragona 

 
Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

Smog 

La imatge de Londres submergida sota una boira de pol·lució sembla cosa del passat, d’un cinema antic, d’una Europa 

que ja no existeix. Així, malgrat que els efectes polítics del Big Smoke de 1952 es troben entre els primers esforços per 
avançar en la protecció del medi ambient i suposen una de les primeres passes en l’articulació del dret ambiental, sembla 

que la contaminació urbana severa no es troba entre els problemes ambientals de impacte mediàtic més gran en 

l’actualitat. 

És cert que, en un informe prospectiu realitzat per investigadors de l’Institut Internacional d’Anàlisi de Sistemes Aplicats, 

la ciutat de Londres té un pronòstic excel·lent en relació amb la contaminació atmosfèrica per a l’any 2030. Tanmateix, 
moltes ciutats europees hauran d’afrontar nivells de pol·lució substancialment superiors a aquells que l’Organització 

Mundial de la Salut i la mateixa Unió Europea consideren raonablement tolerables. 

Els punts negres en l’estudi es concentres, sobretot, en l’Europa oriental, on l’ús de combustibles sòlides per a la calefacció 

està relativament estès. En aquest sentit, el medi ambient urbà tendirà a degradar-se considerablement en llocs com 

Cracòvia, a prop d’una de les zones més industrialitzades de la regió, Varsòvia o Sofia. Tanmateix, les amenaces no 
només afecten les regions menys desenvolupades de la Unió, sinó que els pronòstics indiquen situacions greus per a 

ciutats situades en les àrees més pròsperes del continent. 

En aquest sentit, es poden esmentar els casos de Stuttgart, Madrid o Milà, per exemple, encara que potser el cas més 

notori és el de París, que sembla que aspira a substituir Londres com a icona de la contaminació atmosfèrica en contextos 

urbans. D’altra banda, tenint en compte la mida de la capital francesa, és evident que la situació de risc per a la salut de 
les persones pot ser significativa i estesa. 

De fet, París ja ha patit episodis en els que ha superat els nivells de pol·lució de Beijing, coneguda per la intensitat amb 
què es manifesta el problema. En aquest sentit, tenint en compte l’horitzó temporal relativament pròxim, s’imposen 

mesures efectives que, realment, facin possible deixar enrere les imatges de ciutats cobertes per una boira de 
contaminació i els efectes devastadors sobre la salut de les persones i el patrimoni urbà. 

Febrer 2017 

Agenda    
 

VI Seminari Internacional Bioplàstics i Composites Sostenibles 
Té com a objectiu promoure el debat sobre els nous reptes i oportunitats dels bioplàstics i composites sostenibles. 

Data i lloc: 1 i 2 març 2017, València 

Organitza: AIMPLAS • Institut Tecnològic del Plàstic 
Per a més informació: http://www.biopolymersmeeting.com/ 

 
1a Trobada de professors i estudiants de Màster Oficial en Dret Ambiental (MODA) 

A les 11 h benvinguda i presentacions, 11.30-13 h visita a l'CRAI i al Fons Bibliogràfic en Dret Ambiental de la URV, 13 h 

desplaçament a un restaurant per fer una calçotada (preu subvencionat a determinar) 
Data i lloc: 4 de març de 2017, Campus Catalunya, Tarragona 

Organitza: Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 
 

Congrés Internacional sobre el dret de les energies renovables i l'eficiència energètica: nous reptes després 
de l'horitzó 2020 

Data i lloc: 16 i 17 de març de 2017, Palau de Congressos de Ronda (Màlaga) 

Organitza: La Universitat de Sevilla, la Universitat de Màlaga, i l'Institut García Oviedo 
Per a més informació: http://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-congreso-internacional-sobre-el-derecho-de-

las-energias-renovables-y-la-eficiencia-energetica-ronda-malaga-marzo-2017/ 
 

http://www.biopolymersmeeting.com/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-congreso-internacional-sobre-el-derecho-de-las-energias-renovables-y-la-eficiencia-energetica-ronda-malaga-marzo-2017/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-congreso-internacional-sobre-el-derecho-de-las-energias-renovables-y-la-eficiencia-energetica-ronda-malaga-marzo-2017/
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IX CONEIA- Congrés Nacional d’Avaluació d’Impacte Ambiental 

Congrés Nacional d'Avaluació d'Impacte Ambiental (IX CONEIA), lema "Èxits i reptes de l'Avaluació Ambiental" 

Data i lloc: 29, 30 i 31 març 2017, Saragossa 
Organitza: Associació Espanyola d'Avaluació d'Impacte Ambiental 

Per més informació: http://www.coneia2017.com/ 
 

2n Tarragona International Enviromental Law Colloquium (TIEC) 
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 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 més informació: 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 
 

Noticies    
 

Internacional 

 
Aquest és l'arbre que pot ajudar a combatre el canvi climàtic 

Protegir els boscos és la millor manera de protegir el nostre futur. Malgrat dependre d'ells, la humanitat segueix cega 
davant l'alarmant situació del planeta. Es destrueixen prop de 13 milions d'hectàrees forestals cada any a la Terra, segons 

dades de l'ONU.  

Malgrat la nostra persistència en lluitar contra ells, plantes i arbres segueixen sent els pulmons de la humanitat i l'única 
manera de mantenir-nos vius. I, entre tots, n'hi ha un que pot ajudar-nos a lluitar contra el canvi climàtic. 

 
Aquest arbre és el Kiri. Conegut com a arbre emperadriu o Paulownia 

tomentosa, és originari de la Xina. Pot arribar fins als 27 m d'alçada i un 
tronc entre 7 i 20 m de diàmetre. Té unes fulles de 40 cm d'ample. Cultivada 

o silvestre, creix a altituds inferiors 1.800 m. Però, per què pot salvar el 

planeta? 
 

Entre les característiques especials que fan del Kiri un gran candidat per 
lluitar contra el canvi climàtic, la contaminació i la desforestació està la seva 

capacitat de purificar el sòl poc fèrtil i la seva absorció de CO2 10 vegades 

més gran que qualsevol altra espècie. 
 

Però no s'acaba aquí. Emet grans quantitats d'oxigen i és l'arbre que més ràpid creix del planeta: en només vuit anys pot 
arribar a fer el mateix que un roure de 40 anys. O el que és el mateix, pot arribar a créixer, en sòls específics, 2 centímetres 

diaris. Al regenerar les seves arrels i els seus gots de creixement, a més, resisteix millor que altres espècies als incendis. 

 
És capaç de rebrotar fins a set vegades després de ser tallat. També creix en sòls i aigües contaminades i, en fer-, purifica 

la terra a partir de les seves fulles riques en nitrogen. Quan cauen a terra i es descomponen aporten nutrients, encara 
que en aquest tipus de sòls, el seu creixement és bastant més lent. Però amb abonament i algun sistema de reg, és capaç 

de créixer en sòls pobres i erosionats. 
 

Continueu llegint la noticia completa: lavanguardia.com (2 de gener de 2017) 

 
L'energia solar serà més barata que el carbó en 2025: els preus cauen més del 60% en vuit anys 

L'energia solar continua guanyant terreny en molts països i ara ho fa 
també en preu. Des de 2009, els preus d'aquest tipus d'energia han caigut 

un 62% i, segons Bloomberg New Energy Finance, de cara a 2025 serà 

més barata que el carbó a escala global. De fet, en algunes parts del món 
ja és així. 

 
Emirats Àrabs és un dels exemples d'aquesta situació. Una subhasta 

d'energia solar celebrada al setembre de 2016 es va saldar amb una oferta 
de 2,42 centaus de dòlar per kilowatt per hora (kWh), una xifra que suposa 

la meitat que la celebrada un any abans, de sis centaus.  

 
Xile és un altre dels països que mostra aquest canvi de tendència. Una subhasta d'agost de 2016 es va resoldre amb una 

oferta de 2,91 centaus per kWh. L'expansió de la indústria solar xilena es va expandir tan ràpid que es va veure obligada 
a regalar l'electricitat. 

 
Font: lavanguardia.com 

 
Font: eleconomista.es 

http://www.coneia2017.com/
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://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.lavanguardia.com/natural/20170102/413034036992/arbol-kiri-cambio-climatico.html
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En l'actualitat, l'Aràbia Saudita, Jordània i Mèxic estan planejant subhastes per a aquest any amb l'objectiu de baixar els 

preus encara més. Aquests concursos s'han convertit en una baralla aferrissada entre les companyies privades del sector. 
 

En qualsevol cas, la velocitat a la qual el preu de l'energia solar caurà per sota d'altres com el carbó variarà segons el 
país. És a dir, llocs que importen el carbó o que tenen impostos a les emissions de carboni, com Europa o el Brasil, veuran 

aquest canvi de tendència en 2020, si no abans. Per contra, països amb grans reserves de carbó, com l'Índia, 
probablement necessitaran més temps. 

 

Xina, amb el major mercat solar del món, veurà els preus caure per sota del carbó de cara a 2030, segons New Energy 
Finance. El gegant asiàtic ha superat a Alemanya com el país amb una major capacitat solar instal·lada després del 

propòsit del Govern xinès per reduir les emissions de CO2 i augmentar el consum domèstic d'energia neta. No obstant 
això, l'acumulació d'energia en les zones més assolellades col·lapsa en algunes ocasions les plantes solars, que es veuen 

obligades a aturar l'activitat. 

 
Continueu llegint la noticia completa: eleconomista.es (3 de gener de 2017) 

 
Estats Units no abandonarà l'Acord de París sobre canvi climàtic 

La primera conferència informativa (de l'11 de gener) del president electe dels Estats Units, Donald Trump, no aporta cap 
element positiu sobre la política ambiental que durà a terme la Casa Blanca a partir del dia 20 de gener (data de la presa 

de possessió del càrrec). No obstant això, Rex Tillerson, expresident de ExxonMobil i futur Secretari d'Estat dels Estats 

Units, per designació de Donald Trump, ha avançat que de moment el seu país no abandonarà l'Acord de París sobre 
canvi climàtic. 

En la seva compareixença davant Comissió d'Afers Exteriors del Senat, el 
dimecres dia 11 -en una sessió obligatòria per al seu futur nomenament-

, Tillerson va jutjar d ' "important" la decisió de que els Estats Units 

continuïn participant a nivell internacional en els tractats i decisions sobre 
canvi climàtic. 

 
"Crec que és important que els Estats Units segueixi involucrat. Fer front 

a les amenaces del canvi climàtic exigeix una resposta global ", va declarar 
en resposta a una pregunta durant la seva audiència prèvia a la 

confirmació com a secretari d'Estat. "Cap país pot solucionar aquest 

problema sol", va assenyalar Tillerson, afegint que era favorable al 
manteniment d'Estats Units en l'Acord de París, adoptat en la reunió de la 

COP21 celebrat al desembre de 2015 a la capital francesa; un acord 
ratificat pel govern de Barack Obama. 

 

Segons recorda AFP, en ocasió de l'entrada en vigor de l'Acord de París, el passat mes de novembre, ExxonMobil, llavors 
dirigida per Tillerson, havia estimat en un comunicat que aquest acord era "un pas important per part dels governs del 

món per respondre als riscos greus plantejats pel canvi climàtic ". 
 

Continueu llegint la noticia completa: lavanguardia.com (12 de gener de 2017) 

 
Aquesta és la planta carnívora més letal i fascinant que està en perill per culpa de l'ésser humà 

El gran Charles Darwin la va estudiar a fons, i va arribar a dir que li importava més la biologia d'aquesta planta carnívora 
que les altres espècies del món. I és que els suaus però letals moviments de la drosera són fascinants. 

 
La hi coneix com rosada del sol o herba de la gota, a causa que les seves fulles presenten uns pèls amb unes petites 

secrecions, tal com si fossin les gotes que apareixen als matins, que atrauen els insectes. I aquí es troba el parany mortal 

per a les infortunades criatures alades: aquestes terminacions, riques en sucres, són molt enganxoses i l'animal queda 
atrapat entre elles. 

 
Una assassina letal 

Les terminacions de les seves fulles, riques en sucres, són molt 

enganxoses i l'animal queda atrapat entre elles 
 

Aquestes glàndules són extremadament sensibles: quan la planta sent 
que un insecte s'ha posat, comença a atrapar amb més i més 'gotes de 

rosada', fins que l'animal, exhaust i finalment asfixiat, mor. Segons els 
estudis de Darwin, el frec d'una pota de mosquit ja és suficient per activar 

els mecanismes de la drosera. 

 
La capacitat de reacció és diferent entre les 194 espècies d'aquesta planta repartides al món: la drosera burmanii i la 

sessilifolia reaccionen en segons, i inclusivament la drosera glanduligera no triga més que unes dècimes. D'altres, com la 

 
Fuente: lavanguardia.com 

 
Font: lavanguardia.com 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8061813/01/17/La-energia-solar-sera-mas-barata-que-en-carbon-en-2025-los-precios-cae-mas-del-60-en-ocho-anos.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20170112/413296440198/estados-unidos-acuerdo-de-paris-cambio-climatico-rex-tillerson.html
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drosera capensis, a més de les seves terminacions també embolica a la seva víctima amb la fulla, i sotmet a l'insecte a 

una agonia de fins a 30 minuts. 

 
El seu mètode de cacera és resultat d'una evolució per suplir la manca de nutrients, sobretot de nitrogen, que li haurien 

de proveir les seves arrels. Quan aquesta planta carnívora atrapa un insecte, absorbeix els seus líquids i obté l'anhelat 
element. 

 
La contaminació altera la cacera de les carnívores 

No obstant això, la contaminació està alterant les pautes cacera de milions d'anys de la drosera. Les activitats industrials 

emeten nitrogen, que cau a la terra amb la pluja, i els sòls estan tenint una major presència d'aquest compost. Si les 
droseras ja poden tenir a la seva disposició més menjar a terra, per a què molestar-se a gastar energies a capturar 

insectes? 
 

Continueu llegint la noticia completa: lavanguardia.com (22 de gener de 2017) 

 
El mapa de Xina després de la suspensió de les centrals tèrmiques de carbó 

Així queda el mapa del carbó a Xina després de l'anunci 
del seu Govern de paralitzar els treballs en 47 centrals 

de carbó que ja s'estaven començant a construir. En 
conjunt, aquests projectes anaven a tenir una capacitat 

de generació d'electricitat equivalent a la de tota 

Alemanya, la quarta de de el món. 
 

En els últims quatre anys, Xina ha anat transformant-se 
ràpidament, passant d'anar en la cua dels compromisos 

del clima a arribar a aquest punt, posant fi a l'era del 

consum de carbó en auge durant dècades. En bregar 
amb l'actual crisi de sobre capacitat de centrals de 

carbó, s'han posicionat com a pioners en la nova era de 
l'energia. 

 
El cost combinat dels projectes paralitzats s'estima en 30 mil milions de dòlars. Basat en l'anàlisi de Greenpeace, aquestes 

47 centrals més altres 57 que encara no havien entrat en construcció signifiquen 104 plantes alimentades amb carbó que 

han estat suspeses pel govern de Xina. 
 

La ràpida expansió de les energies netes a Xina ha suposat un creixement en la demanda de fonts d'energia no fòssil des 
de 2013, permetent aquesta caiguda del carbó. Això ha provocat que la gran quantitat de centrals de carbó que estaven 

sota construcció i desenvolupament siguin redundants i innecessàries. 

 
Fins avui, el regulador energètic del país ha emès 13 decisions, per 13 províncies on se suspenen els projectes de carbó, 

amb l'objectiu de limitar la capacitat de Xina de carbó de 1100 GW per 2020. I s'esperen noves decisions per a altres 
províncies. Encara queden sis províncies amb una significativa sobrecàrrega de carbó, que no tenen ordre de suspensió. 

La capacitat suspesa, 120GW, també queda per sota dels 150GW previstos per Xina en el seu pla a cinc anys. 

 
Parar aquests projectes que ja han entrat en construcció és una decisió dramàtica, amb contractes signats amb empreses 

d'enginyeria, construcció i serveis, amb préstecs concertats amb bancs. Desmantellar 30.000 milions de dòlars en 
contractes i disposicions financeres serà molt complicat. No obstant això, gastar diners i recursos per acabar plantes de 

carbó innecessàries representaria pèrdues econòmiques encara majors. 
 

Les províncies amb major quantitat de projectes de centrals de carbó o a mitjà construir suspesos són les províncies 

exportadores a l'interior de Mongòlia i de Xinjiang a l'oest, l'antic bastió de carbó de Shanxi (centre) i la zones del sud de 
Guangdong. 

 
Font: http://www.greenpeace.org (27 de gener de 2017) 

 

Unió Europea 
 

Ciutats europees més contaminades per 2030 
Un estudi predictiu 

Si bé és cert que els nivells de contaminació atmosfèrica han disminuït a tot Europa durant les últimes dècades, un estudi 
realitzat per científics austríacs conclou que el smog està lluny de ser derrotat. 

 

Científics de l'Institut Internacional d'Anàlisi de Sistemes Aplicats prediuen que per a l'any 2030, moltes ciutats europees 
s'enfrontaran a nivells de contaminació atmosfèrica molt per sobre dels límits establerts per l'Organització Mundial de la 

Salut i la Unió Europea. Mentre que molts europeus avui dia ja viuen en zones contaminades, les condicions empitjoraran 
en certes ciutats, si no es prenen mesures significatives per aturar el deteriorament i vetllar per la salut pública. 

 
Font: greenpeace.org 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.lavanguardia.com/natural/20170122/413443946127/drosera-carnivora.html
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/el-mapa-de-china-tras-la-suspensin-de-las-cen/blog/58601/
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Cal un canvi "Vam demostrar el potencial de contaminació que existeix, la 

necessitat de nous controls d'emissions per aconseguir que l'aire tingui 
nivells segurs de qualitat i que la legislació actual no funcionarà", va dir 

l'investigador Gregor Kiesewetter, que va dirigir l'estudi. I va afegir que: 
"La contaminació de l'aire té un gran impacte en la salut humana, 

contribuint a les malalties pulmonars i cardíaques". 
 

La contaminació de l'aire exterior és culpable directament o indirectament 

de la mort d'almenys 100.000 europeus cada any i algunes estimacions 
eleven aquesta xifra a més de 400.000 persones, sense comptar 

l'agreujament d'afeccions preexistents o les malalties com l'asma o les 
al·lèrgies, els nivells s'han disparat en les últimes dècades. La majoria 

d'aquestes morts podrien prevenir fàcilment, segons els investigadors 

austríacs. "Si les tecnologies de control de la contaminació atmosfèrica 
més eficaços que actualment ja estan disponibles, estiguessin 

implementades a tot Europa, el 99% de les estacions de monitorització 
veurien els nivells de contaminació de l'aire reduïts per sota dels límits 

màxims indicats per la UE en 2030 ", han conclòs. 
 

Continueu llegint la noticia completa: ecoticias.com (12 de gener de 2017) 

 
Holanda, primer país del món amb trens '100% eòlics' 

La companyia holandesa de ferrocarrils Nederlandse Spoorwegen (NS), que gestiona la pràctica totalitat de trajectes de 
passatgers del país, s'ha convertit en la primera empresa ferroviària del món que utilitza exclusivament electricitat 

produïda amb fonts renovables per moure els seus trens. 

 
Des de l'1 de gener, el 100% del consum elèctric dels trens de NS 

procedeix de les centrals eòliques, sota el subministrament de la 
companyia Eneco. La major part dels aerogeneradors que produeixen 

aquesta electricitat es troben a Holanda (en terra ferma i al mar) però 
algun d'ells estan localitzats en aigües de Bèlgica i Noruega. 

 

NS va adjudicar el 2015 el contracte d'electricitat a Eneco, amb la 
condició que en el termini màxim de 2018 pogués garantir que tot el 

subministrament procedia de fonts renovables. Eneco ha confirmat ara 
a través de la seva pàgina web que aquest compromís es compleix des 

de l'1 de gener d'aquest any. 

 
En 2016, NS va poder moure el 75% dels seus trens amb electricitat d'origen eòlic subministrada per Eneco i a partir de 

1 gener 2017 tota l'electricitat d'aquesta xarxa serà d'origen renovable, assegura la companyia holandesa. 
 

NS consumirà aquest any entre 1,2 i 1,4 milions de kWh d'energia generada amb tecnologia eòlica, un total equivalent al 

consum domèstic dels habitants d'Amsterdam. La xarxa ferroviària d'aquesta companyia facilita la mobilitat de 600.000 
persones cada dia (1,2 milions de viatges de tren diaris) de trens en el 100% de la carrera de carboni neutral Holanda. 

 
Per presentar la nova fita en l'ús de l'energia eòlica a Holanda, el president de la companyia ferroviària NS ha protagonitzat 

un curiós vídeo en què se li pot veure lligat a les aspes d'un molí de vent tradicional holandès. 
 

Font: lavanguardia.com (11 de gener de 2017) 

 
Greenpeace demana a Brussel·les que prohibeixi més pesticides nocius per a les abelles 

Brussel·les (EuroEFE) .- L'organització ecologista Greenpeace ha 
demanat a la Comissió Europea (CE) que prohibeixi "de manera 

completa" els pesticides neonicotinoides, als quals es responsabilitza 

d'alterar les poblacions d'abelles i altres pol·linitzadors.  
 

En un informe fet públic a Brussel·les, Greenpeace urgeix a l'Executiu 
comunitari a estendre la prohibició d'aquests plaguicides, molt utilitzats 

en l'agricultura intensiva al nord d'Europa, més enllà de l'adoptada el 
2013, en què la CE va restringir l'ús de tres variants, clotianidina, 

imidacloprid i tiametoxam. 

 
L'expert de l'organització i un dels responsables de l'informe, Dave 

Goulson, va demanar a la CE "estendre" la restricció comunitària actual donada la "evidència" de la disseminació d'aquest 
dany per al medi ambient. 

 
Font: ecoticias.com 

 
Font: lavanguardia.com 

 
Font: euroefe.euractiv.es 

http://www.ecoticias.com/co2/131257/Ciudades-europeas-contaminadas-2030
http://www.lavanguardia.com/natural/20170111/413253405484/holanda-trenes-electricidad-energia-renovable-eolica.html
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"Més enllà de les abelles, els neonicotinoides poden vincular-se a caigudes de població en papallones, ocells i insectes 

aquàtics", ha argumentat. 
 

El portaveu de Medi Ambient de la CE, Enrico Brivio, ha afirmat avui que "totes les restriccions" del 2013 "estan en vigor", 
i va anunciar per a aquest 2017 "un debat al comitè tècnic" de l'executiu amb tots els Estats membres en el que la 

institució "decidirà com procedir" arran de la publicació d'aquest informe. 
 

Les restriccions del 2013 van estar basades en una sèrie d'avaluacions de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària 

(EFSA) que al·legaven que aquests pesticides eren nocius per a les abelles. 
 

El portaveu ha defensat que la UE "es pren la protecció de les abelles molt seriosament" i que està a l'espera de noves 
avaluacions de l'EFSA, que previsiblement es publicaran a la tardor. 

 

Continueu llegint la noticia completa: euroefe.euractiv.es (12 de gener de 2017) 
 

La UE no aconsegueix acord sobre l'autorització del cultiu de tres transgènics 
Brussel·les (EuroEFE) .- Els Estats membres de la Unió Europea (UE) no han aconseguit un acord sobre l'autorització del 

cultiu de tres varietats de blat de moro transgènic, dues noves (Bt11 i 1507) i una ja autoritzada (MON810) el permís ja 
ha expirat, en un vot que es va saldar sense majoria suficient. 

 

Per a les noves varietats, la votació ha resultat amb 13 estats en contra, 
8 a favor (entre ells Espanya) i 6 abstencions, mentre que la renovació 

del MON810 va comptar amb 12 vots en contra, 10 a favor i 6 
abstencions. 

 

No obstant això, l'oposició no ha aconseguit la majoria qualificada 
necessària per retirar les sol·licituds de manera definitiva, pel que el 

procés d'autorització pot seguir endavant. 
 

"La Comissió reflexionarà ara sobre els següents passos a seguir", va 
afirmar a EuroEFE un portaveu comunitari. 

 

L'Executiu comunitari va precisar que molts dels països que van votar en contra estan acollits a la clàusula del "opt-out", 
que implica que, d'aprovar-se a nivell comunitari, aquestes varietats transgèniques no conrearien en els països membres. 

Les organitzacions ecologistes van celebrar que la proposta de la CE no hagi obtingut el suport necessari dels països. 
 

"La majoria dels països han rebutjat les propostes de la Comissió, tot i que poden vetar el seu cultiu a nivell nacional", 

va dir la directora de política alimentària a Greenpeace, Franziska Achterberg, després de conèixer el resultat del vot. 
Segons Achterberg, "la Comissió estaria cega si interpretés això com una llum verda". 

Des de l'organització Amics de la Terra, van qüestionar que el procés segueixi endavant malgrat el "rebuig massiu" en la 
votació "així com la posició d'Espanya. 

 

"La majoria dels governs de la UE aposten per una agricultura sense transgènics. És hora que el nostre Govern es posi 
del costat del sector agrari, del medi ambient i de la ciutadania en comptes de seguir-li el joc a les multinacionals de la 

biotecnologia agrària ", va dir la responsable d'Agricultura i Alimentació, Blanca Ruibal. 
 

Font: euroefe.euractiv.es (27 de gener de 2017) 
 

Espanya 

 
Madrid desactiva totes les restriccions al trànsit per contaminació 

L'Ajuntament de Madrid ha desactivat aquesta mitjanit totes les restriccions al trànsit previstes en el protocol contra la 
contaminació a causa d'una "lleu" millora dels nivells de concentració 

de diòxid de nitrogen (NO2), segons ha comunicat el consistori. 

 
La ciutat de Madrid va reduir en 2016 un 10% els valors mitjans de 

diòxid de nitrogen (NO2), mentre que els nivells d'ozó troposfèric (O3) 
o "ozó dolent" han estat similars a 2015, segons les dades de la xarxa 

municipal de qualitat de l'aire. 
 

La meteorologia, amb menys períodes estacionals i onades de calor 

que altres anys, i en menor mesura el protocol municipal 
anticontaminació i la sensibilització ciutadana, entre d'altres factors, 

van contribuir a aquesta millora. 
 

 
Font: lavanguardia.com 

 
Font: EFE/lr 

http://euroefe.euractiv.es/3788_agricultura-y-pesca/4261416_greenpeace-pide-a-bruselas-que-prohiba-mas-pesticidas-daninos-para-las-abejas.html
http://euroefe.euractiv.es/3790_economia-y-empleo/4294268_la-ue-no-logra-acuerdo-sobre-la-autorizacion-del-cultivo-de-tres-transgenicos.html
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No obstant, la capital va incomplir per setè any consecutiu la normativa europea referent als límits per a la protecció 

humana de NO2, un gas procedent principalment dels tubs d'escapament dels vehicles amb motor dièsel que irrita les 

vies respiratòries. 
 

De les 24 estacions de mesurament distribuïdes per cinc zones de la ciutat, nou van superar el 2016 el límit establert en 
40 micrograms per metre cúbic de concentració mitjana anual, enfront de les tretze l'any anterior. En 2014 van ser sis. 

 
situació complexa 

La situació segueix sent complexa i, per això, s'aconsella utilitzar el mínim possible el vehicle privat i fer ús del transport 

públic. Per a aquelles persones que necessitin desplaçar-se en vehicle privat es recomana l'ús compartit del mateix. 
 

L'Ajuntament de Madrid vol agrair a la ciutadania la seva col·laboració en el compliment de les mesures adoptades durant 
aquest nou episodi d'alta contaminació, i als mitjans de comunicació per la seva difusió i la informació de servei, que han 

contribuït a la millora de la situació. 

 
Font: lavanguardia.com (2 de gener de 2017) 

 
Espanya augmentarà impostos ambientals per reduir el dèficit 

El nou pressupost Des del govern confien a arribar a un nivell de recuperació econòmica que els permeti reduir el seu 
dèficit al 3,1 per cent per al proper any, però per aconseguir-ho la fórmula segueix sent la mateixa: una barreja de 

retallades i ingressos addicionals amb els de treure diners de la butxaca dels espanyols; tot sigui per complir amb els 

objectius imposats per Brussel·les.  
 

Per això una de les genials i "creatives" idees que se li ha ocorregut al 
govern és introduir nous impostos mediambientals, amb els quals es té 

previst recaptar 7,5 milions d'euros en ingressos addicionals, d'acord amb 

la proposta del pressupost que ja va ser enviada a la Comissió Europea. 
 

Una altra de les mesures que figura en el projecte, inclou un augment 
important dels impostos que graven l'alcohol, al tabac i a les begudes 

ensucrades, així com una campanya contra el frau fiscal i l'eliminació 
d'algunes exempcions per a certes empreses. Els plans per complir amb el 

dèficit se centren principalment en l'augment dels ingressos. Molts partits de l'oposició han dit que no donaran suport 

noves mesures d'austeritat, però Rajoy, que ja s'ha acostumat a la tisorada contundent, defensa les seves polítiques 
continuistes amb l'excusa que són l'única manera que hi ha de protegir el creixement econòmic. 

 
El pla de pressupost presentat per Rajoy inclou mesures orientades a reduir els costos de les administracions públiques, 

amb la qual cosa s'espera estalviar uns 900 milions d'euros i inclou una promesa per auditar la despesa pública a partir 

de l'any que ve. 
 

Continueu llegint la noticia completa: ecoticias.com (9 de gener de 2017) 
 

Milions d'abelles mortes a Múrcia a causa de l'ús de plaguicides 

Un mantell negre d'abelles mortes cobria el rusc de Pedro i Ricardo quan arribem. Estàvem davant de la primera gran 
mortalitat d'abelles de l'any a causa de l'ús massiu de plaguicides tòxics en l'agricultura. I no és la primera vegada que 

ho veiem.  
Però, fins a on anem a haver d'arribar per ser conscients del dany que 

estem fent a la Terra i a nosaltres mateixos? Quantes més vegades haurem 
de denunciar que les abelles es moren fins que es posi fi a aquestes 

massacres? Ja no ens valen mesures tímides i per a la foto, necessitem 

mesures urgents, valentes i contundents que provoquin un canvi definitiu 
en aquest destructiu sistema. Els senyals que ens mana la naturalesa són 

més que explícites. 
 

Abans d'ahir em van cridar els apicultors de Múrcia: “Luís, tenim la primera 

mortalitat d'abelles.” Ahir al matí ens muntem al tren i amb la inestimable 
ajuda d'Antonio (apicultor) i Carlos Zafra, veterinari de l'Associació 

d'Apicultors de la Regió de Múrcia, ens vam anar fins a Mazarrón on ens 
esperaven Pedro i Ricardo García, els apicultors afectats. 

 
Pedro ens va explicar que de les gairebé dos-cents ruscs que té en aquest lloc, on les porta per passar un millor hivern, 

prop del mar i amb millors temperatures, es quedarà amb un 15% o 20% de les colònies. Colònies que triguessin molt a 

recuperar, si és que es recuperen, i que sens dubte no produiran mel aquest any. La venda de la mel és l'única font 
d'ingressos per a ell, el seu germà i les seves famílies. Ens va dir que així de cop, solament en abelles mortes s'haurà 

perdut uns 15.000 € (un eixam pot costar uns 70 €), sense explicar tot el que deixarà d'ingressar per no produir mel amb 
aquests ruscs.  

 
Font: ecoticias.com 

 
Fuente: greenpeace.org 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170102/413045173155/madrid-desactiva-restricciones-trafico-contaminacion.html
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/131111/Espana-aumentara-impuestos-ambientales-reducir-deficit
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Però el que ens trobem en el rusc és solament una part del problema, la part visible. Els plaguicides químics són 

autèntiques bombes atòmiques. Maten a les plagues dels cultius, però també molts altres éssers vius, fins i tot als 

principals aliats dels propis agricultors, com les abelles i altres pol·linitzadors i altres insectes beneficiosos, i deixen la 
terra ferida de mort. Sembla que no ens adonem que depenem gairebé tant d'aquests petits i fascinants insectes com de 

l'aire que respirem. 
 

Continueu llegint la notícia completa: greenpeace.com (3 de febrer 2017) 
 

Els cotxes elèctrics de Madrid tindran més punts de recàrrega el 2019 

L'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Madrid ha anunciat que "pretén promoure el desenvolupament 
d'una xarxa de recàrrega d'oportunitat en espais d'accés públic, preferentment vigilats, que permeti impulsar la utilització 

de vehicles elèctrics".  
 

Aquests vehicles poden ser d'ús professional i privat i amb això s'intenta facilitar el desenvolupament de la recàrrega 

vinculada al lloc de residència o de treball. 

És una de les accions que s'estan desenvolupant "per fomentar la mobilitat elèctrica i, en particular, la infraestructura 
de recàrrega en l'àmbit urbà". Per al consistori "aquest model de mobilitat urbana, en no tenir emissions, ha de jugar 

un paper protagonista en la renovació del parc de vehicles de la ciutat i la reducció d'emissions del trànsit rodat".  

D'acord amb el la declaració de la Comissió de Mobilitat "els objectius particulars i accions planificades per al període 

2017-2020 per a infraestructura de recàrrega d'oportunitat de la ciutat s'ha de fonamentar en punts de recàrrega 
ràpida i semirràpida (50 kW i 22 kW) d'accés públic i ha de comptar, d'acord amb els estudis realitzats al respecte, 

amb un mínim de 15 estacions que donin cobertura a la ciutat i la seva àrea metropolitana ". 

El 2016 s'han obert dos punts de recàrrega ràpida en estacions de servei de la ciutat i es preveu promoure "noves 

instal·lacions mitjançant acords voluntaris i altres fórmules de col·laboració publico-privades, intentant arribar a la xifra 
de 10 ubicacions per al 2019". 

 

Continueu llegint la noticia completa: ambientum.com (3 de febrer de 2017) 
 

Catalunya 
 

Catalunya participa en la Conferència de Nacions Unides sobre Biodiversitat 
En paral·lel a la reunió dels 196 països signataris del Conveni –un dels quals és l’Estat espanyol-, té lloc la 5a Cimera de 

Ciutats i Governs Subnacionals en què participa activament la Generalitat de Catalunya a través del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, amb el suport de la Xarxa de Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible. 
 

El Servei de Planificació de l’Entorn Natural intervé en les sessions 
dedicades a la implantació d’estratègies de conservació de la 

biodiversitat a escala local i regional i en la revisió del Pla d’acció del 

Comitè Assessor de Governs Subnacionals del Secretariat del CBD. 
 

Sota el lideratge de la Prefectura d’Aichi (Japó), Catalunya promou un 
posicionament comú de diversos governs regionals per reclamar al 

Secretariat del CBD més tutela i suport en l’elaboració i aplicació de les 

estratègies de biodiversitat. 
 

Donant compliment a un dels 20 objectius d’Aichi aprovats el 2010, que formen part del Pla estratègic per a la Diversitat 
Biològica 2011-2020, el Pla de Govern vigent preveu l’aprovació de l’Estratègia catalana per a la biodiversitat i el patrimoni 

natural el 2017. 
Catalunya ja va participar en la darrera COP el 2014. 

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (14 de desembre de 2016)  
 

L'ICAEN convoca una nova línia d'ajuts per ampliar la xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics 
La Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha fet 

públiques avui les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a la 

instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric, amb 
l’objectiu d’anar estenent la xarxa de recàrrega per a recorreguts 

interurbans i així fer de Catalunya un país atractiu per a l’ús del vehicle 
elèctric.  La iniciativa s’emmarca en el Pla d’Acció per al desplegament de 

d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics de Catalunya 
(PIRVEC) 2016-2019, estarà dotada amb 864.750 euros en forma de 

subvenció i de 90.000 euros per a la prova pilot en estacions de servei. 

  

 
Font: gencat.cat 

 
Font: ambientum.com 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/millones-de-abejas-muertas-en-murcia-debido-a/blog/58652/
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-coches-el%C3%A9ctricos-de-Madrid-tendr%C3%A1n-m%C3%A1s-puntos-de-recarga-en-2019.asp
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Conferencia_COP13_Biodiversitat
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L’objectiu final de la línia d’ajuts és el de facilitar el desplegament a Catalunya d’una xarxa d’infraestructura que es 

fonamenti en la recàrrega vinculada, i que compti amb el suport d’una sòlida xarxa de recàrrega ràpida de caràcter 

estratègic per a usos puntuals i per a llargs recorreguts interurbans, garantint-ne el subministrament en distàncies no 
superiors a 100 quilòmetres. Així, aquesta línia estableix diferents requisits en funció de cada tipologia d’estació de 

recàrrega: 
 

Continueu llegint la noticia completa: Institut Català d'Energia (30 de desembre de 2016) 
 

Un caçador mata dos agents rurals a Lleida 

Un caçador ha assassinat aquest dissabte a dos agents rurals en el terme municipal d'Aspa, comarca del Segrià. L'home, 
Ismael Rodríguez Clemente, de 28 anys, nacionalitat espanyola i veí del Vallès Occidental, ha estat detingut pels Mossos 

d'Esquadra i el dilluns passarà a disposició judicial. Segons els primers indicis, els trets s'haurien produït durant una 
discussió entre el caçador i els agents rurals. 

 

Rodríguez no tenia la llicència d'armes requerida, la de tipus I, per l'escopeta que estava utilitzant i amb la qual ha 
disparat mortalment els dos agents, Xavier Ribes, de 43 anys i pare d'un nen de 10, i David Iglesias, de 39 i amb una 

nena de 9 anys, segons ha explicat el conseller de l'Interior Jordi Jané.  
 

"Sí tenia un permís vigent, el tipus D, però no era el necessari per a l'escopeta del calibre 12 que portava", ha puntualitzat 
Jané. 

 

El conseller també ha explicat que l'escopeta no era propietat del caçador, 
encara que sí havia estat seva fa un temps. "L'arma està en situació activa 

però amb un altre titular", ha assegurat Jané. "Tot apunta que la va 
vendre" i que tenia caducada la llicència que requeria l'arma. 

 

"Avui no ha ocorregut un accident, sinó un doble homicidi, un fet criminal", 
ha afirmat el conseller, que, igual que la consellera d'Agricultura, Meritxell 

Serret, ha desvinculat aquest succés de l'activitat habitual dels caçadors. 
"Seria molt injust estigmatitzar el col·lectiu", ha afegit. Per Jané, el 

presumpte homicida "ha reaccionat de manera violenta i ha matat els dos 
agents que li requerien informació". Ribes i Iglesias estaven realitzant 

controls rutinaris a la zona. 

 
Els fets han passat en un vedat de caça proper a la carretera LV-7021, de propietat municipal, al voltant de les 11.40 del 

migdia. El caçador ha realitzat sengles trets al cap de cada un dels agents, a curta distància. Els agents rurals amb prou 
feines han tingut temps ni de reaccionar. Van morir a l'acte. 

 

Continueu llegint la noticia completa: lavanguardia.com (21 de genero 2017) 
 

La terminologia de la gestió ambiental, ara en línia 
Amb la voluntat de difondre la terminologia catalana de l’àmbit de la 

gestió ambiental, el TERMCAT ha publicat un diccionari en línia de més 

de 1.600 termes en català, amb els equivalents en castellà, anglès i 
francès. 

 
El Diccionari de gestió ambiental es va publicar inicialment l’any 1997 

en format paper, i representava la primera iniciativa que recollia 
específicament la terminologia mediambiental bàsica en llengua 

catalana. L’evolució dels darrers vint anys, però, ha fet necessària una 

ampliació de l’obra original, que incloïa terminologia de caire genèric 
relacionada amb l’impacte ambiental i els instruments i mesures de 

control, i termes més específics vinculats al tractament de les aigües, l’ambient atmosfèric, el patrimoni natural, les 
radiacions o el soroll i les vibracions. 

 

Els nous sistemes de tractament dels residus, el canvi climàtic, les tècniques de remediació de sòls o la contaminació 
lumínica exemplifiquen des d’àmbits diferents aquesta necessitat de publicar-ne una nova edició, ara en línia. 

 
Font: Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) (24 de gener de 2017) 

 
CEDAT 

El dret al medi ambient en el constitucionalisme xilè 

El passat dijous 2 de febrer es va celebrar al Seminari 1 de la Facultat de Ciències  Jurídiques de la URV el Seminari titulat 
"Derechos y obligaciones ambientales en el contexto constitucional chileno" impartit per la Dra. Liliana Galdamez Zelada, 

de la Universitat de Xile. 
 

 
Font: lavanguardia.com 

 
Font: termcat 

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20161230_not_basesSubvencionsXarxaRecarrega
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20170121/413567896498/cazador-mata-agentes-rurales-lleida.html
http://www.coamb.cat/actualitat-general/la-terminologia-de-la-gestio-ambiental-ara-en-linia/
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Al seminari es van tractar diverses qüestions de dret ambiental des d'una vessant eminentment jurisprudencial i es van 

debatre les perspectives de futur en la matèria davant la possible reforma de la constitució xilena. Van assistir-hi diversos 

membres del CEDAT, així com professors de dret constitucional, doctorands i alumnes en pràctiques.  
 

Veure: http://www.cedat.cat/noticies/869/el-dret-al-medi-ambient-en-el-constitucionalisme-xile 
 

Normativa    
 

Unió Europea 

Reglament (UE) 2017/160 de la Comissió, de 20 de gener de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 
nº 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control 

del seu comerç. 

Per a més informació: Reglament (UE) 2017/160 de la Comissió  

 

Reglament d’Execució (UE) 2017/162 de la Comissió, de 31 de gener de 2017, que dedueix certes 
quantitats de les quotes de pesca el 2016 en determinades poblacions, degut a la sobrepesca d’anys 

anteriors en altres poblacions, i modifica el Reglament d’Execució (UE) 2016/2226, pel qual s’efectuen 
deduccions de les quotes de pesca disponibles per a determinades poblacions el 2016 degut a la sobrepesca 

practicada en anys anteriors.  

Per a més informació: Reglament d’Execució (UE) 2017/162 de la Comissió 

 

Decisió (UE) 2017/175 de la Comissió, de 25 de gener de 2017, relativa a l’establiment dels criteris de 
l’etiqueta ecològica de la UE per l’allotjament turístic.  

Per a més informació: Decisió (UE) 2017/175 de la Comissió 

 

Decisió (UE) 2017/176 de la Comissió, de 25 de gener de 2017, pel qual s’estableixen els criteris per la 

concessió de l’etiqueta ecològica de la UE als revestiments a base de fusta, suro i bambú per a terres.  

Per a més informació: Decisió (UE) 2017/176 de la Comissió 

 
Espanya 

Ordre APM/44/2017, de 26 de gener, per la qual s’estableix una veda temporal per la pesca de la modalitat 
d’arrossegament en determinades zones del litoral de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Per a més 

informació: Ordre APM/44/2017 

 
Jurisprudència   

 
Unió Europea 

 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Primera), de 19 de gener de 2017, assumpte C-
460/15, pel qual es resol la qüestió prejudicial en relació amb la validesa de l'article 49, apartat 1, i de 

l'annex IV, punt 10, del Reglament (UE) n.º 601/2012 de la Comissió, de 21 de juny de 2012, sobre el 
seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en aplicació de la Directiva 

2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Sisena), de 24 de novembre de 2016, assumpte 
C-645/15, pel qual es resol la petició de decisió prejudicial en relació amb la interpretació de la Directiva 

2011/92 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a l’avaluació de 
les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.  

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

 
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Cinquena), de 23 de novembre de 2016, 

assumpte C 442/14, pel qual es resol la petició prejudicial en relació a la interpretació de la Directiva 
91/414 / CEE del Consell, de 15 de juliol de 1991, relativa a la comercialització de productes fitosanitaris; 

la Directiva 98/8 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 1998, relativa a la 

comercialització de biocides; el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d'octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les 

directives 79/117 / CEE i 91/414 / CEE del Consell, i la Directiva 2003/4 / CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 28 de gener de 2003, relativa a l'accés del públic a la informació mediambiental i per la qual es 

deroga la Directiva 90/313 / CEE del Consell.  
Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
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Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Cinquena), de 24 de novembre de 2016, 

assumpte C-461/14, pel qual es resol el recurs d'incompliment contra el Regne d'Espanya en relació a les 

obligacions que li incumbeixen en virtut de la Directiva 85/337 / CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, 
relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, 

en la versió modificada per la Directiva 97/11 / CE del Consell, de 3 de març de 1997; de la Directiva 
2009/147 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació 

de les aus silvestres; i de la Directiva 92/43 / CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, en no adoptar les mesures adequades per 

evitar, en la zona de protecció especial «Campiñas de Sevilla», el deteriorament dels hàbitats naturals i 

dels hàbitats d'espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que van motivar la 
designació de la zona.  

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Primera), de 17 de novembre de 2016, assumpte 

C 348/15, pel qual es resol la petició de decisió prejudicial en relació amb la interpretació de la Directiva 
85/337 / CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 

projectes públics i privats sobre el medi ambient, en la versió modificada per la Directiva 97/11 / CE del 
Consell, de 3 març 1997 ; de la Directiva 2011/92 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de 

desembre de 2011, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats 
sobre el medi ambient; i dels principis de seguretat jurídica i de protecció de la confiança legítima.  

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

 
Sentència del Tribunal de Justícia de 21 de desembre de 2016 (qüestió prejudicial), que interpreta l’art. 

3.3 de la Directiva 2001/42, d’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient 
(concepte de “zones petites a nivell local”) y rebutja que sigui contrari a l’art. 191 TFUE i l’art. 37 CDFUE 

(“nivell elevat de protecció del medi ambient”). 

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
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Sentència 74/2017 del Tribunal Suprem (Sala contenciosa administrativa), de 23 de gener de 2017. Recurs 
de cassació contra multa imposada en procediment administratiu sancionador en base a la Llei del Sector 

Elèctric. 

Font: CENDOJ 
 

Sentència 30/2017 del Tribunal Suprem (Sala contenciosa administrativa), de 16 de gener de 2017. Recurs 
de cassació contra la autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució del gasoducte Tivissa-

Paterna. 

 Font: CENDOJ 
 

Sentència 61/2017, de 13 de gener de 2017. Tribunal Suprem – Sala del Contenciós. Recurs contenciós 
administratiu contra el Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció 

d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus i l’Ordre IET/1045/2014, 

de 16 de juny, pel qual s’aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions aplicables a determinades 
instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.  

 Font: CENDOJ 

 

Sentència 244/2017, de 27 de gener de 2017. Tribunal Suprem – Sala del Contenciós. Recurs de cassació 
contra la Interlocutòria de 18 de gener de 2016, desestimativa en reposició el 12 de novembre de 2015, 

dictat per la Secció vuitena de la Sala del Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional en Peça de 

Mesures Cautelars del Procediment Ordinari seguit amb el nº 135/2015, interposat contra la Resolució del 
Secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Vivenda, de 15 de desembre de 2014, que aprova 

l’Expedient d’Informació Pública i de Consultes i definitivament el Document Tècnic “Integració de 
l’avaluació ambiental del projecte Villaboa- A. Ermida, Autovia A-5”.  

 Font: CENDOJ 

 

Sentència 220/2017, de 31 de gener de 2017. Tribunal Suprem – Sala del Contenciós. Recurs contenciós 
administratiu contra el Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció 

d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus i l’ordre IET/1045/2014, 

de 16 de juny, per la qual s’aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions aplicables a 
determinades instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, 

cogeneració i residus.  

Font: CENDOJ 
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Sentència 2712/2016 del Tribunal Suprem (Sala del Contenciós-Administratiu), de 21 de desembre de 

2016. Recurs de cassació contra l’ordenança municipal de tractament d’abocaments i aigües residuals de 

l’ajuntament de Llíria (Comunitat Valenciana). 

Font:  CENDOJ 
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