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Juny 2017 Butlletí Informatiu  número 90 Tarragona 

 
Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

Trump, campió dels ‘junkies’ del carboni 

En el comentari editorial de novembre passat, ja s’apuntava cap a les conseqüències que podia tenir l’elecció de Donald 

Trump com a president dels Estats Units en relació amb la tèbia reacció internacional, construïda amb penes i treballs, 
davant de la crisi de model en el que va endinsant-se l’economia-món capitalista. En particular, s’assenyalava com a 

símptoma el nomenament de Myron Ebell, negacionista climàtica, com a responsable de l’agència federal de protecció 

del medi ambiente, l’EPA. 

Les decisions de Trump van confirmant els temors que la seva elecció havia suscitat. Recentment, el president nord-

americà ha comunicat que instarà l’abandonament de l’Acord de París. En una destrucció sistemàtica i despietada del 
llegat del seu antecessor, Trump ha decidit dinamitar també el costós consens assolit a París, que permetia un avenç 

tímid en la construcció d’una resposta concertada i raonable davant de les exigències immenses que presenta la transició 
cap a l’Antropocè i el que podria denominar-se ja el govern global del clima. 

En aquest context, Trump representa els sectors més dependents de l’energia d’origen fòssil, sobre el consum de la 

qual s’ha construït l’economia-món capitalista. Efectivament, interessos molt significatius, vinculats a l’explotació dels 
jaciments existents i, en conseqüència, de manera indirecta, al manteniment o, fins i tot, a l’increment de les emissions 

de carboni a l’atmosfera, pressionen per mantenir la inèrcia social en la que es perceben com a guanyadors, ni que 
sigui només momentàniament. 

Trump s’ha constituït en el símbol planetari d’aquests grups, significativament dominants en l’estructura de poder del 

capitalisme global —cinc companyies entre les deu primeres de la llista Fortune 500 Global de 2016 eren corporacions 
petrolieres— i ha decidit abanderar l’ofensiva contra la necessària transició energètica, íntimament vinculada a un canvi 

del sistema global de reproducció social que es presenta com a imprescindible davant de l’impacte de l’activitat antròpica 
sobre la biosfera. 

La reconstrucció del consens internacional, la intensificació del paper dels tribunals de justícia i la construcció d’espais 
d’autodeterminació social —orientats cap a la democràcia energètica, per exemple— constitueixen els nòduls de la 

resposta social global davant de les escomeses dels junkies del carboni. El conflicte, després de la decisió de Trump, 

entra en una nova fase que potser sigui decisiva. 

Juny 2017 

Agenda    
 

15º Congrés Nacional de la Recuperació i el Reciclat 

Data i lloc: 15 i 16 de juny de 2017, Sitges 
Organitza: Federació Espanyola de la Recuperació i el Reciclatge 

Per a més informació: FER 
 

Meeting Point – Gestió de Recursos Materials, Productes i Residus: Objectiu 2030 

Data i lloc: 20 de juny de 2017, Madrid 
Organitza: Fundació Economia Circular 

Per a més informació: Economia Circular 
 

Congrés Internacional d’Aigua y Sostenibilitat 
Data i lloc: 26 i 27 de juny de 2017, Terrassa 

Organitza: Universitat Politècnica de Catalunya 

Per a més informació: UPC 
 

Notícies   
 

Internacional 

 
Malgrat la rabieta de Trump, EU no abandonarà l’Acord de París 

http://congreso.recuperacion.org/%28S%28qkmb0kfedfpabs5kjtvwyeyy%29%29/wellcome.aspx?Id=F71AA2F1-35A3-4AC8-BD0C-0B005C95EEBD&IdPage=873
http://economiacircular.org/wp/?page_id=667
https://www.icws.upc.edu/ca
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Moltes han estat les reaccions entorn de la sortida d’Estats Units del Acord de París.  Encara perquè això ocorri hauran 
de passar almenys quatre anys, quan s’haurà de ratificar la sortida del país més poderós (i un dels més contaminants) 

del món. 
 

“La declaració de Trump és pura retòrica política. És un republicà d’extrema dreta i un populista amb un discurs 
demagògic”, va dir en entrevista Iliana Rodríguez Santibáñez, directora del departament de Dret i Relacions 

Internacionals del Tec de Monterrey, Campus Ciutat de Mèxic. 

 
Perquè Estats Units deixi definitivament l’Acord de París hauran de passar almenys quatre anys. 

 
“Els Estats no podran denunciar si hi ha un retir de l’Acord de París fins 

que aquest hagi complert tres anys de vigència. L’Acord va entrar en 

vigor el quatre de desembre del 2016, llavors cap Estat pot sortir fins a 
desembre del 2018. D’altra banda, l’article 28 assenyala que una vegada 

que s’emet la decisió de sortida, han d’esperar-se 12 mesos, així que és 
possible que Trump ja no estigui al poder”, va explicar Rodríguez 

Santibáñez. 
 

Encara que el discurs que va argumentar Donald Trump per sortir de 

l’Acord de París és el de protegir la seva economia i els llocs de treball, 
per a la catedràtica del Tec de Monterrey això està molt allunyat de la 

realitat: “És lamentable que el mandatari segueixi pensant que la mà 
d’obra és com la del segle XIX.  Les raons econòmiques que addueix 

Trump són increïbles si considerem que és l’economia més gran del 

món.  Està reafirmant la seva política proteccionista.” 
       

Encara hi ha 159 països que han ratificat el l’Acord de París i després que Trump anunciés la sortida d’Estats Units, la 
Unió Europea i Xina van reafirmar el seu compromís per enfortir les mesures en contra del canvi climàtic, ja que “no hi 

ha volta enrere” davant aquesta problemàtica global. 
 

“L’anunci del president Trump que els Estats Units no complirà els compromisos de l’Acord de París significa que és 

hora de renunciar finalment al fallit enfocament Kyoto-París per l’escalfament global”, va dir avui el president del 
Copenhagen Consensus i autor de “L’ambientalista escèptic”, Bjorn Lomborg. 

 
Continuar llegint la notícia completa: Forbes Mèxic (5 de juny de 2017) 

 

Tuvalu, amenaçat amb desaparèixer, demana a Trump “Responsabilitat” amb el clima 
Tuvalu –un diminut país insular de l’Oceà Pacífic- pot ser el primer Estat a desaparèixer a mitjà termini pel canvi climàtic, 

la qual cosa ha portat al seu primer ministre, Enele Sopoaga, a demanar al president d’EUA, Donald Trump, que sigui 
“responsable” i no abandoni l’Acord de París. 

 

“El canvi climàtic és un perill existencial per a Tuvalu”, explica a Efe en Ve, el cap del Govern del segon país menys 
poblat del món, darrere del Vaticà. 

 
Quatre metres sobre el mar 

 
Amb sol 11.000 habitants i 25 quilòmetres quadrats de superfície, repartits en desenes de petites illes de coral i atols, 

Tuvalu està entre Austràlia i Hawái en el Pacífic Sud. 

El punt més alt de l’arxipèlag està a tan sols quatre metres del nivell del mar, per la qual cosa, si les prediccions sobre 
l’augment del nivell del mar al proper segle són certes, Tuvalu, pot ser el primer país membre de l’ONU a desaparèixer 

pels efectes del canvi climàtic. 
 

Els efectes del canvi climàtic obliguen a l’emigració. 

 
Sopoaga relata que Tuvalu ja sofreix per l’actual crescuda de les aigües: platges que desapareixen, erosió, sequeres, 

inundacions marines que salinitzant els cultius i contaminen l’aigua dolça, menys producció agrícola i descensos en les 
captures pesqueres. 

 
“Estem molt preocupats, es pot veure en la cara de la gent, hem vist una gran onada d’emigració de Tuvalu cap a Nova 

Zelanda i Fiji en els últims 15 anys.  Un 20% de la població s’ha anat, entre 3.000 i 4.000 persones”, diu. 

 
Continuar llegint la notícia completa: efeverde.com (15 de maig de 2017) 

 
Per què el lloc més contaminant del món és una illa remota i deshabitada en el Pacífic Sud 

A uns 5.000 km de la costa de Xile, l’Illa Henderson és un dels llocs més remots del planeta.  

 

 
Fuente: Forbes 

https://www.forbes.com.mx/a-pesar-de-la-rabieta-de-trump-eu-no-abandonara-el-acuerdo-de-paris/
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/tuvalu-amenazado-con-desaparecer-pide-a-trump-responsabilidad-el-clima/20000013-3264183
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No obstant això, l’enorme distància que separa a aquesta illa britànica en el Pacífic sud de la ciutat més propera en 
terra ferma no li ha impedit convertir-se en un dels llocs més contaminants del planeta. 

 
Aquesta illa, segons va revelar un nou estudi, acumula la major densitat d’escombraries antropogènica del món i, el 

99,8% dels residus trobats allà, són plàstics. 
 

Prop de 18 tones de plàstic van ser descobertes en aquesta illa deshabitada de poc més de 37 km2 que, llevat de la 

contaminació, és un dels pocs sistemes que pràcticament no ha estat tocat per l’home. Això equival a 671 peces 
d’escombraries per metre quadrat. 

 
La major part de les escombraries –aproximadament un 68%- ni tan 

sols és visible, ja que almenys 4.500 trossos per m2 estan enterrats 

a 10 cm sota la superfície. 
 

Crancs en caps de nina 
 

La quantitat d’escombraries, la classe d’objectes trobats i la 
procedència dels mateixos va deixar sorpresos als investigadors de 

la Universitat de Tasmània i de la Societat Real per a la Protecció de 

les Aus de Regne Unit, a càrrec de l’estudi. 
 

“Molts dels ítems a la illa Henderson eren el que equivocadament es 
diuen productes d’un sol ús”, va dir a la BBC Jennifer Lavers, una de 

les autores de l’estudi. 

 
A més d’objectes vinculats amb la pesca, es van trobar –entre altres- raspalls de dents, encenedors, fulles d’afaitar i 

barrets de plàstic dur de diferents colors. 
 

“Els crancs terrestres estan vivint dins de tapes d’ampolles, en contenidors i pots de cosmètics”, va comentar Lavers.  I 
van trobar un vivint fins i tot dins del cap trencat d’una nina. 

 

Continuar llegint la notícia completa: bbc.com (16 de maig de 2017) 
 

El jaguar o el ocelot podrien extingir-se pel mur entre EUA i Mèxic 
La construcció d’un mur a la frontera d’EUA amb Mèxic amenaçaria 

a 93 espècies d’animals que habiten a la regió, incloent jaguars, 

ocelots i llops grisos mexicans, segons l’estudi publicat avui pel 
Centre de Diversitat Biològica. 

 
“El mur fronterer de Trump serà un desastre, tant per a la gent com 

per a la vida salvatge que viu en aquesta regió”, va dir a Efe Noah 

Greenwald, director del departament d’espècies en perill del Centre 
de Diversitat Biològica, amb base a la ciutat de Tucson (Arizona). 

 
Greenwald va assegurar que espècies com el jaguar i el ocelot 

podrien extingir-se a EUA com a resultat de la construcció del mur 
fronterer. 

 

El passat 25 de gener, el president nord-americà, Donald Trump, va signar un ordre executiva per la qual s’ordenava 
construir un mur al llarg de la frontera amb Mèxic. 

 
L’informe “Un mur en la naturalesa: El desastrós impacte del mur fronterer de Trump en la vida salvatge “assegura que 

aquesta construcció tindrà un impacte directe i indirecte en el medi ambient en destruir l’hàbitat natural, bloquejar el 

moviment d’espècies salvatges i evitant la seva reproducció. 
 

Continuar llegint la notícia completa: efeverde.com (17 de maig de 2017) 
 

Se celebra el dia internacional de la biodiversitat 

 
Fuente: bbc.com 

Fuente: efeverde.com 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-39935836
http://www.efeverde.com/noticias/el-jaguar-o-el-ocelote-podrian-extinguirse-en-eeuu-por-el-muro-con-mexico/
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A pesar que cada vegada hi ha una major conscienciació respecte a la importància de salvaguardar la Terra i de la 
responsabilitat que tenim respecte a això els éssers humans, el canvi climàtic continua afectant a milions d’espècies dia 

a dia. 
 

Per ells, i per cridar l’atenció sobre aquesta responsabilitat, l’ONU 
va aprovar aquest dia com a commemoració de l’aprovació del 

Conveni sobre la Diversitat Biològica, en 1992. 

 
Aquest conveni és l’instrument internacional per a “la conservació 

de la diversitat biològica, la utilització justa i equitativa en els 
beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics”, 

que ha estat ratificat per 196 països. 

 
Fins al moment s’han identificat al voltant d’1.7 milions d’espècies 

de plantes, animals i microorganismes. No obstant, es desconeix 
el nombre total d’espècies al nostre planeta. 

 
Malgrat els esforços d’aquests últims anys, la pèrdua de diversitat biològica, a conseqüència de la destrucció dels 

hàbitats naturals i de la contaminació, ha seguit el seu curs inexorablement. 

 
Per aquesta raó és necessari celebrar aquest dia per recordar la diversitat biològica que ens acompanya a la Terra i per 

cridar l’atenció sobre el risc que corren milers d’espècies, la supervivència de les quals, cada vegada és més difícil. 
 

Font: noticiasambientales.com (22 de maig de 2017) 

 
Unió Europea 

 
La Unió Europea prohibirà les exportacions d’ivori brut 

La Comissió Europea (CE) ha anunciat que prohibirà l’exportació d’ivori brut des de països de la Unió Europea (UE) a 
partir del proper 1 de juliol per lluitar contra el tràfic d’aquest material, responsable de la caça il·legal d’entre 20.000 i 

30.000 elefants cada any. 

 
L’Executiu comunitari espera contrarestar l’augment de les exportacions 

legals d’ivori des del territori de la UE cap a Àsia, en particular Xina y 
Hong Kong, que han registrat un ascens des de 2012 i “podrien 

estimular la demanda internacional i servir de tapadora per al tràfic 

il·legal, va explicar la CE en un comunicat. 
 

En la Unió Europea ja regeixen estrictes normes sobre el comerç d’ivori 
que limiten la compravenda d’aquest material a les peces adquirides 

abans de 1990, any en què la Convenció sobre el Comerç Internacional 

d’Espècies Amenaçades (CITES) va concedir el seu màxim grau de 
protecció als elefants africans dels quals s’extreuen els ullals d’ivori. 

 
Brussel·les demana ara als països de la UE que no expedeixin més 

documents d’exportació d’ivori brut encara que hagués estat aconseguit 
abans de 1990, llevat de peces dedicades a la recerca o l’educació. 

 

Sense aquests documents, que en la seva forma original, o falsificats, fomenten el tràfic internacional, serà impossible 
treure aquest material de la UE, el volum va rondar els 1.900 ullals d’elefants entre 2013 i 2016. 

 
També es tornaran més estrictes les normes relatives a l’exportació d’ivori treballat des de la UE, com a petits objectes 

decoratius o pianos amb tecles d’ivori. 

 
El comerç d’aquests béns es limitarà a objectes adquirits abans de 1976 i correspondrà al venedor demostrar l’edat dels 

articles, de manera que si no pot trobar la seva antiguitat no rebrà el document d’exportació. 
Continuar llegint la notícia completa: euroefe.euroactiv.es (17 de maig de 2017) 

 
Brussel·les obre expedient contra Itàlia per no investigar les emissions de Fiat 

La Comissió considera que no s’han establert controls adequats sobre la manipulació dels motors dels cotxes italians. 

 

Fuente: noticiasambientales.com 

 
Font: euroefe.euroactiv.es 

http://www.noticiasambientales.com.ar/index.php?leng=es&nombremodulo=Noticias+Ambientales&id=9676
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/4544124_la-union-europea-prohibira-las-exportaciones-de-marfil-bruto.html
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La Comissió Europea ha decidit obrir un procediment d’infracció contra el Govern d’Itàlia per no investigar de manera 
adequada a Fiat després de conèixer-se que havia manipulat els seus vehicles per rebaixar les dades sobre les emissions.   

 
Brussel·les portava mesos anunciat l’obertura de nous expedients per 

l’escàndol Dieselgate, a la vista que les autoritats nacionals no 
col·laboren amb les institucions. 

 

Espanya es va comprometre a examinar 30 models de vehicles, però 
finalment va enviar a Brussel·les una anàlisi de tan sol 16 cotxes i 

s’exposa a un expedient similar.   
 

Entre desembre del 2015 i agost del 2016, Indústria va analitzar les 

emissions contaminants dels citats 16 models dièsel: en tots els casos 
van superar els límits d’òxids de nitrogen (NOx) fixats per la 

normativa europea quan les proves es van fer en conducció real.   
 

Existeix, admet l’informe del Ministeri, una “discrepància dels valors obtinguts [en les proves de laboratori] amb els 
quals s’obtindran en conducció real”.  Fins ara per homologar un cotxe nou solament era obligatòria la prova de 

laboratori, però a partir de setembre s’inclouran proves de circulació real a Europa.  Brusel·les va obrir al desembre un 

expedient a Espanya per la falta de sancions en el cas Volkswagen, i ha expressat en reiterades ocasions recels sobre 
la falta de col·laboració d’Espanya. 

 
Alguna cosa semblant succeïa amb Itàlia i altres països.  L’escàndol de Volkswagen –el grup alemany havia instal·lat 

dispositius en alguns motors per burlar els límits d’emisions contaminants en els seus vehicles dièsel- va sacsejar Europa 

en 2015.  Després d’una primera onada d’experiments i la constatació que els països remoloneaban en la recerca, 
Brussel·les activa una segona fase: el braç executiu de la Unió ha decidit enviar una carta de requeriment a Itàlia, en 

la qual li sol·licita que “respongui a les qüestions sobre la insuficiència de mesures adoptades en relació amb les 
estratègies de control d’emissions emprades pel grup Fiat Chrysler Automobiles. 

 
Continuar llegint la notícia completa: elpais.com (17 de maig de 2017) 

 

Brusel·les plantejarà als països de la UE renovar el permís del glucosat durant deu anys 
La Comissió Europea plantejarà als països de la Unió Europea la possibilitat de renovar l’autorització del glucosat -un 

polèmic compost químic utilizat en molts herbicides- durant un perìode de deu anys, després d’haver conegut els 
resultats de l’anàlisi sobre la toxicitat d’aquest compost que encara esperava. 

 

“El col·legi va acordar (aquest dimarts) reprendre les converses 
amb els Estats membres sobre la possible renovació de 

l’autorització del glucosat per deu anys”, ha expressat en roda de 
premsa la portaveu de Seguretat Alimentària de l’Executiu 

comunitari, Anca Paduraru. 

 
La portaveu de la Comissió Europea ha afirmat a més que 

Brussel·les “treballarà amb els Estats Membres per trobar una 
solució que tingui el màxim suport possible”. 

 
L’Executiu comunitari va optar per estendre de forma provisional 

fins a finals de 2018 el permís d’aquest compost químic davant la 

falta d’acord entre els països per renovar la seva llicència.   
 

Brussel·les va decidir llavors esperar els resultats de l’anàlisi sobre la toxicitat del glucosat d’una recerca de l’Agència 
Europea de Substàncies Químiques (TIRA per les seves sigles en anglès). 

 

Aquesta agència va publicar al març les conclusions del seu anàlisi, segons el qual no existeixen evidències científiques 
per classificar al glucosat com una substància cancerígena, mutàgena o tòxica per a la reproducció. 

 
Font: lainformacion.com (17 de maig de 2017) 

 
Brussel·les forma expedient a Espanya en matèria de residus 

La Comissió Europea ha iniciat un procediment d’infracció per no aplicar correctament les normes europees de gestió 

de deixalles, reutilització i reciclatge. 
La Comissió Europea ha iniciat aquest dimecres un procediment d’infracció contra Espanya i altres 13 Estats membres 

per no aplicar correctament les normes europees en matèria de residus. 

 
Fuente: elpais.com 

Fuente: lainformacion.com 

http://economia.elpais.com/economia/2017/05/17/actualidad/1495019533_906037.html
http://fotos.lainformacion.com/region-de-bruselas-capital/bruselas/L_cSAFaPwy1CJ5adOhwrquf1/Bruselas-planteara-UE-renovar-glifosato_1_1027109488.html
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Brussel·les reclama a aquest països que atenguin a la seva obligació 

d’informar a la  institució sobre el grau d’engegada de diverses 
normes que afecten a la gestió dels residus, inclosos els objectius de 

reutilització, reciclat dels residus. 
 

Després de la notificació via una carta d’emplaçament de la situació, 

Espanya i la resta de governs afectats tenen un termini a priori de 
dos mesos per respondre a la petició de l’Executiu comunitari. 

 
Si la Comissió no es dóna per satisfeta pels aclariments, podrà donar 

el següent pas de l’expedient que implica un dictamen motivat i un 

ultimàtum perquè el país corregeixi la situació.  Si persisteix 
l’incompliment, Brussel·les podria portar a l’Estat membre davant el 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
 

A més d’Espanya, l’Executiu comunitari ha iniciat procediment contra Xipre, Romania, França, Itàlia, Regne Unit, Malta, 
Irlanda, Països Baixos, Brècia, Suècia, Dinamarca, Eslovènia i Luxemburg. 

 

Font: ecoavant.com (17 de maig de 2017) 
 

El ICAB destaca la lluita de la Unió Europea contra la contaminació per mercuri 
La Secció de Dret Ambiental del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona vol ressaltar el treball de la Unió Europea per lluitar 

contra la contaminació per mercuri. 

 
“En l’actualitat, un dels temes que més preocupa a nivell global des 

del punt de vista ambiental és el relatiu a l’ús i alliberament de 
mercuri, considerat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com 

una de les deu substàncies químiques més nocives per a l’organisme”, 
afirma el president de la Secció de Dret Ambiental del Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, Juan Antonio Loste.   

 
I afegeix: “és per això que en àmbit internacional, el proper 16 

d’agost de 2017 entrarà en vigor el Conveni de Minamata sobre el 
mercuri, després d’haver-se aconseguit recentment el nombre 

necessari de ratificacions (que inclouen a la Unión Europea)”. 

 
 

Aquesta secció del ICAB també destaca que en l’àmbit estrictament europeu, s’acaba d’aprovar el Reglament (UE) 
2017/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig, sobre el mercuri i pel qual es deroga el Reglament (CE) 

1102/2008.  “Aquesta nova norma té per objecte garantir un alt grau de protecció de la salut humana i del medi ambient 

enfront de les emissions i alliberaments antropogèniques de mercuri i productes amb mercuri afegit, així com a l’ús i 
emmagatzematge de mercuri.  A més, conté disposicions aplicables a l’eliminació de residus de mercuri”, afirma Loste. 

 
Aquest nou Reglament serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2018 al territori de la Unió, sense perjudici de la seva 

aplicació directa l’11 de desembre de 2017 a la indústria de clor-alcalí europea, data clau per a aquest sector quan 
comporta la fi de l’ús de la tecnologia de cel·les de mercuri. 

 

Continuar llegint la notícia completa: lawyerpress.com (6 de juny de 2017) 
 

Espanya 
 

Trenta anys després, Espanya aprova el Conveni que prohibeix tallar la cua als gossos 

El ple del Congrés ha ratificat el Conveni Europeu de Protecció Animal de 1987, que prohibeix, entre altres pràctiques, 
l’amputació de la cua dels gossos per motius estètics, de les cordes vocals o l’extirpació de les ungles en els gats.  

 
344 diputats han recolzat amb 30 anys de retard l’adhesió definitiva d’Espanya a aquest Conveni, que estableix els 

principis bàsics per a la protecció dels animals, com limitar el seu ús en publicitat i espectacles o prohibir les amputacions 
per motius no curatives. 

 

El Ple ha debatut aquesta ratificació i amb ella, la polèmica qüestió sobre la cua dels gossos. Als gossos de caça tampoc... 
malgrat l’excepció que platejava el govern. 

Font: ecoavant.com 

Font: lawyerpress.com 
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Finalment, s’ha aprovat l’esmena presentada pel grup d’Units Podem 
contra aquesta pràctica, enfront de l’excepció que havia inclòs el 

Govern en el text del Conveni per permetre l’amputació de la cua de 
les races de gossos de caça, i que comptava amb el suport del grup 

popular. 
 

L’esmena en contra de l’amputació ha comptat amb el suport de 175 

diputats (Units Podem-En Comú Podem-En Marea, PSOE, ERC i part 
del grup mixt), enfront de 136 que han votat en contra (grup popular 

més 3 del grup mixt) i 37 abstencions (Ciutadans i PNB). 
 

La reserva o excepció plantejada pel Govern a aquest Conveni es 

referia en exclusiva als gossos de caça, que “es poden ferir per la 
seva impetuositat al no controlar el moviment de la seva cua”, ha 

explicat en la seva defensa el diputat popular Bernabé Pérez. 
 

Continuar llegint la notícia completa: euroefe.euroactiv.es (17 de maig de 2017) 
 

Las alzines estan substituint als pins a Espanya pel canvi climàtic 

La falta de gestió dels boscos y el canvi climàtic estan accelerant la substitució de pins per alzines i altres arbres de fulla 
ampla a Espanya, segons un estudi liderat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF-UAB). 

 
L’estudi, que constata que aquest canvi s’està produint molt més ràpid de l’esperat, sosté que els boscos del nord i de 

les muntanyes mitjanes de la Península Ibèrica són els més perjudicats per aquesta situació, ja que podrien no resistir 

les sequeres previstes per a un futur. 
 

Segons ha explicat l’investigador del CREAF Jordi Vayreda, els arbres 
de fulla ampla de la Península Ibèrica –alzines, hagis i roures 

principalment- s’han mantingut normalment en segon terme sota les 
copes de diferents espècies de pins. 

 

Malgrat això, les sequeres repetides i l’augment del nombre 
d’incendis, conseqüències del canvi climàtic, han fet que les 

frondoses agafessin protagonisme enfront de les pinedes, perquè 
s’adapten millor a aquestes pertorbacions. 

 

Abandó de la gestió forestal 
 

L’estudi, que publica la revista Global Change Biology, adverteix que 
l’abandó de la gestió forestal també decanta la balança cap a les frondoses, especialment els encinares, que estan 

colonitzant els boscos mediterranis més ràpid del previst. 

 
La recerca s’ha dut a terme amb les dades d’unes 33.000 parcel·les dels Inventaris Forestals Nacionals (IFNs). 

 
“L’alzina és una espècie típicament mediterrània que ja fa anys que podria haver ocupat grans extensions de la 

península, però amb la gestió forestal i per raons econòmiques han afavorit els pins perquè la fusta es pagava millor”, 
ha dit Vayreda. 

 

Continuar llegint la notícia completa: efeverde.com (17 de maig de 2017) 
 

Espanya, en prealerta per sequera, espera les pluges de tardor per assegurar el 2018 
 

Espanya es troba en “prealerta” per sequera meteorològica i encara 

que, de moment, no és una fase dramàtica, cal esperar les pluges 
de tardor i hivern per assegurar el proveïment d’aigua en tots els 

usos l’any 2018. 
 

L’estat de la sequera “encara no és molt preocupant”, ha assenyalat 
a EFEverde, Alberto Garrido, director de l’Observatori de l’Aigua de 

la Fundació Botí, qui ha incidit en la necessitat d’un “seguiment 

exhaustiu i detallat” de l’evolució per aplicar els protocols i plans de 
sequera i evitar la improvisació. 

 
Des del punt de vista meteorològic, la situació actual és 

d’insuficiència de pluges però no crítica per als embassaments, i ha 
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recalcat que on més es percep l’impacte de la sequera és en el sector agrícola, encara que s’ha mostrat esperançat que 
les últimes pluges ajudin a salvar les collites de secà. 

 
En aquest punt, ha recordat que els agricultors i ramaders han pogut protegir-se contra la sequera amb assegurances 

agràries, que les seves primeres estan subvencionades. 
 

Precipitacions a l’abril 

 
Durant els últims mesos, i excepte excepcions, l’escassetat de precipitacions ha predom inat en tota Espanya, 

especialment l’abril passat, un mes molt sec en conjunt, amb una precipitació mitjana de 26 litres per metre quadrat, 
la qual cosa suposa el 40% de la mitjana d’aquest mes, xifrat en 65 litres per metre quadrat. 

 

Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) aquest abril podria ser el més sec des del començament del segle 
XXI. 

 
Respecte a l’aigua embassada les últimes dades del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient 

(MAPAMA), reflecteixen que en la primera quinzena de maig, la reserva actual d’aigua acumula 32.406 hectòmetres 
cúbics (57,9%), un percentatge molt allunyat tant de la mitjana de l’any passat (75,4%), com la dels últims 5 anys 

(77,7%) i de la del decenni (73,8%). 

 
Per Garrida, aquestes xifres evidencien el període sec actual i ha emfatitzat que la qüestió principal radica en com 

evolucionarà la meteorologia.  
 

Continuar llegint la notícia completa: efeverde.com (17 de maig de 2017) 

 
Medi ambient es marca com a objectiu en aquesta legislatura arribar al 10% de la superfície marina 

protegida a Espanya 
La ministra d’Agricultura, Pesca i Medi ambient, Isabel García Tejerina, ha assenyalat que el seu departament s’ha posat 

com objectiu per a aquesta legislatura l’arribar al 10 per cent en superfície marina protegida a Espanya, enfront del 8 
per cent amb el qual va acabar la legislatura anterior. 

 

Així ho ha assenyalat en declaracions als mitjà al Congrés en la 
presentació del Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, que se celebra 

el proper 21 de maig.   
 

Aquest dia es compliran 25 anys de la promulgació de la directiva 

d’Hàbitats de la Unió Europea, una norma dirigida a garantir la 
conservació dels hàbitats i espècies més valuosos i amenaçats de la 

UE. 
 

El text legal creava la Xarxa Natura 2000, la xarxa coordinada d’espais 

protegits més important del món que, en l’actualitat, abasta el 18% 
de la superfície terrestre de la Unió Europea. 

 
Durant la seva intervenció, la ministra ha destacat que Enpanya “és el país més ric en matèria de biodiversitat” i un dels 

estats “que tenen més territori protegit” i ha celebrat que la UE hagi establert aquest Dia Europeu com “una bona 
manera de recordar” que existeix “una enorme riquesa i un enorme patrimoni natural” que cal preservar. 

 

“A nivell europeu el 18 per cent de la superfície està protegida, en el cas d’Espanya el 27 per cent, però també vull 
destacar que aquest Govern ha donat un impuls molt important a la superfície marina, que també cal protegir”, ha 

apuntat la responsable del Medi ambient.  Així, ha indicat que el país ha passat de tenir un 1 per cent protegit, al 8 per 
cent registrat en la passada legislatura. 

 

En aquest sentit, ha defensat la protecció del patrimoni natural i ha cridat a ser conscients que aquest existeix.  “És 
patrimoni de tots els espanyoles, per tant també cal tenir la consciència que hem de preservar-la”, ha assenyalat, per 

afegir que, cada 21 de maig de tots els anys ha de servir “per renovar el compromís de cada ciutadà amb els espais 
naturals”. 

 
Continuar llegint la notícia completa: lainformacion.com (17 de maig de 2017) 

 

Avui se celebra el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000 
Avui se celebra el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000.  Encara que porta ja diverses edicions celebrant-se, des 

d’aquest any 2017 la Unió Europea ha declarat oficialment el 21 de maig com a Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000.  
El lema d’aquesta edició és “El simple aleteig d’una papallona pugui canviar el món”, i a la campanya per a la celebració 

d’aquest any, es va fer una crida a la ciutadania perquè es fessin una foto posant les mans en forma de papallona sota 

el hashtag #natura2000day, i es poden veure a la web de la Xarxa Natura 2000. 
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El Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000 té com a origen un projecte 

espanyol desenvolupat per SEU/BirdLife i de l’Agència EFE i que, per 
tant, es converteix en el primer Dia Europeu que emana directament 

d’una iniciativa ciutadana, com recordava ahir l’entitat ornitològica 
espanyola. 

 

La Xarxa Natura 2000 és una figura europea de protecció al Medi 
ambient, que ofereix garanties de conservació per a una enorme 

diversitat d’espais naturals del continent.  Es fa a través de les figures 
de protecció d’aquests espais com a Llocs d’Importància Comunitària 

(LIC) o Zones d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA).  La inclusió d’aquests 

espais a la Xarxa Natura 2000 no impedeix qualsevol actuació sobre 
ells, però sí imposa determinades garanties mediambientals. 

 
Continuar llegint la notícia completa: heraldo.es (6 de juny de 2017) 

 
Catalunya 

 

Descoberta una nova espècie de llagosta a Catalunya 
Tècnics del Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat han descobert a 

Barcelona una nova espècie d’insecte, una llagosta, que han batejat com a llagosta-pedra de Ancosa “Prionotropis 
ancosae”. 

 

El nou ortòpter ha estat localitzar únicament en la Plana de Ancosa 
un altiplà rocós calcària situada en l’extrem meridional de les 

comarques catalanes de l’Anoia, adjacent amb l’Alt Camp i l’Alt 
Penedès. Segons ha informat avui la Generalitat en un comunicat, 

el descobriment s’ha produït en el marc dels treballs de seguiment 
i censos de les espècies d’invertebrats amenaçats i arran d’un avís 

dels naturalistes Xavier Bayer i Francisco Guasch. 

 
Els entomòlegs creuen que l’aïllament de l’altiplà on viu aquest nou 

insecte ha propiciat que, durant milions d’anys, s’hagi anat 
diferenciant de la resta d’espècies del seu grup. 

 

Els científics van notificar en 2014 la presència en aquest punt del 
que, en principio, es creia que era la llagosta-pedra de timoneda 

(Prionotropis flexuosa), del que solament es té constància en el Timoneda d’Alfés (Lleida). 
 

No obstant això, posteriors inspeccions de tècnics del Servei de Fauna i Flora i de membres del Cos d’Agents Rurals a 

la zona, després d’examinar els exemplars que van trobar en els anys successius, van determinar que es tractava d’una 
espècie diferent a la qual vivia en el timoneda. 

 
La nova espècie descoberta pansa a ser un dels insectes més amenaçats de Catalunya, conjuntament amb la llagosta-

pedra de timoneda. 
 

Continuar llegint la notícia completa: efeverde.com (15 de maig de 2017) 

 
Barcelona es proposa guanyar 44 hectàrees de verd 

L’Ajuntament de Barcelona incrementarà la superfície verda de la 
ciutat en 44 hectàrees de verd fins al 2018 per començar a complir 

en el Compromís Ciutadà pel Clima d’augmentar en 1 metre quadrat 

de verd per habitant en l’horitzó de 2030, la qual cosa equival a 165 
hectàrees. 

 
“Volem passar de la voluntat de fer-ho, a fer-ho possible”, ha declarat 

la tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, en la 
presentació del programa d’impuls de la infraestructura verda 

urbana, que defineix com aconseguir l’objectiu plantejat en el 

Compromís Ciutadà pel Clima. 
 

El nou pla implica 157 accions que van des de la creació de parcs i 
jardins, recuperar interiors de pomer, enjardinar solars buits, a cobrir 

de verd cobertes, murs i mitgeres.  Entre les mesures específiques 
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que impulsarà el consistori, Sanz ha destacat l’engegada d’un concurs de cobertes verdes amb el qual vol demostrar 
que “és possible fer cobertes verdes a la ciutat de Barcelona”, especialment en edificis d’habitatges. 

 
El regidor d’Arquitectura, Daniel Modol, que ha acompanyat a Sanz en la presentació ha explicat que s’atorgaran 

subvencions per a l’execució de 10 cobertes verdes a la ciutat, tant en edificis d’habitatge com en uns altres amb un 
fort impacte paisatgístic o que puguin general una millora de caràcter col·lectiu i social. 

 

El comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno ha destacat la necessitat de corresponsabilizar a propietaris, associacions de 
veïns, comerciants i altres col·lectius per aconseguir l’increment del verd i la biodiversitat, distribuir-los i aproximar-los 

a la ciutadania, com pretén el pla. 
 

Continuar llegint la notícia completa: efeverde.com (16 de maig de 2017) 

 
El programa BEenerGi de Girona opta al premi energia sostenible de la CE 

El programa espanyol BEenerGi de la Diputació de Girona, que aporta assistència a 70 municipis per fomentar l’eficiència 
energètica en l’enllumenat púbic i als edificis públics municipals, figura entre els 12 finalistes del Premi d’Energia 

Sostenible de la Comissió Europea (CE). 
 

Segons va anunciar avui l’Executiu comunitari, el programa BEenerGi aspira al guardó en la categoria de “sector públic”, 

on competeix abm la iniciativa romanesa Bucarest Sector 1 d’aïllament energètic d’edificis públics i amb la sueca 
Gotemburgo Energi AB, una xarxa de 50 municipios europeus que col·laboren per millorar l’eficiència en la climatització. 

 
El premi “reconeix la sorprenent innovació en eficiència energètica i renovables”, i la llista de finalistes s’extreu dels 

“projectes més reeixits de l’any en suport a l’energia neta, segura i 

eficient”, van indicar els organitzadors. 
 

El Programa BEenerGi té com a objectius: 
 Llançament d’inversions en energia sostenible 

 Enfortir models organitzatius innovadors 

 Establir i promoure un nou sistema de finançament 

 Desenvolupar capacitats 

 Donar accés a les dades del consum d’energia 

 Comunicar i difondre els resultats a través d’Europa 

 Contribuir als objectius de l’estratègia Europea 2020 

 

BEenerGi, possible Premi d’Energia Sostenible 
 

El guanyador s’anunciarà el proper 20 de juny, durant la XII edició 

de la Setmana de l’Energia Sostenible de la Unió Europea (UE) que 
se celebrarà a Brussel·les entre els 19 i 25 d’aquest mateix mes. 

 
Font: efeverde.com (16 de maig de 2017) 

 

Milions d’anys d’història evolutiva de les aus perillen en els entorns urbans 
Un estudi liderat per l’investigador del CSIC en el Centri de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) Daniel Sol conclou que les 
comunitats d’aus que viuen a les ciutats tenen una diversitat evolutiva 

més pobra que les que viuen en entorns naturals.  
 És a dir, que espècies que viuen en hàbitats naturals.  Això es deu al fet 

que els ocells “urbanites” fa menys temps que es van separar dels seus 

ancestres i, per tant, són menys singulars. 
 

Així, s’evidencia que la urbanització provoca una pèrdua en la riquesa de 
les espècies.  La història evolutiva es pot mesurar com la suma dels anys 

des que les espècies d’una comunitat es van separar al llarg de la 

evolució.  En el cas de les ciutats, les estimacions suggereixen que 
preserven 450 milions d’anys menys d’història evolutiva que els ambients 

naturals. 
 

“Per raons que encara no coneixem bé, les espècies que tenen parents 

evolutivament distants són més sensibles a les pertorbacions i toleren malament la vida a la ciutat”, ha comentat Daniel 
Sol en un article publicat en Ecology Letters. 
 
Per a aquest investigador, de la mateixa manera que una església del segle XVI té més valor històric que una del segle 

XXI, una espècie com la puput –que pertany a una família amb tres úniques especies-, té un valor de conservació més 
gran que una espècie d’un grup ben representat evolutivament –com el de la coloma urbana-. 

Font: efeverde.com 

 
Font: elmundo.es 

http://www.efeverde.com/noticias/barcelona-se-propone-ganar-44-hectareas-de-verde/
http://www.efeverde.com/noticias/el-programa-beenergi-de-girona-opta-al-premio-de-energia-sostenible-de-la-ce/


 1
1 

 
Font: elmundo.es (6 de juny de 2017) 

 
La lluita de Catalunya contra el canvi climàtic 

El Dia Mundial del Medi ambient se celebra aquest dilluns amb la decisió 
encara present del president d’Estat Units, Donald Trump, de retirar el 

seu país de l’Acord de París sobre el canvi climàtic.  Aquest contratemps 

no frena les accions que es duen a terme des de diferents àmbits i a 
diferents nivells per fer front al canvi climàtic. 

 
Des de Catalunya s’exerceix un paper actiu a nivell internacional en 

aquest àmbit.  Així, un dels últims passos ha estat la copresidencia per 

Europa del Govern de la Generalitat de l’Aliança d’Estats i Regions de The 
Climate Group, organització formada per governs regionals, empreses 

associacions i institucions privades. 
 

L’objectiu d’aquesta aliança és aconseguir una economia mundial baixa 
en carboni conjuntament amb altres 38 governs de sis continents.   

 

A nivell internacional la Generalitat també ha participat de forma activa i ha copresidido els últims sis anys la xarxa de 
Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible. 

 
El Govern copresideix a Europa l’Aliança d’Estats i Regions de The Climate Group 

 

“Gran part de les actuacions que cal realitzar en el camp de la mitigació d’emissions de gasos amb efecte hivernacle, i 
la adaptació dels impactes del canvi climàtic estan en mans de governs estatals i també del món local”, recorden des 

del Govern, “Hem de fer un pas més enllà i intentar les agendes ambiental, econòmica i social”, afegeixen. 
 

En la línia dels reptes marcats per la Unió Europea, Catalunya té l’objectiu de reduir les seves emissions de gasos d’e 
efecte hivernacle un 25% pel 2020 en comparació del 2005, i un 40% pel 2030 en relació també amb el 2005. 

 

En matèria normativa, el Parlament de Catalunya té en aquests moments el projecte de llei del canvi climàtic amb la 
voluntat de situar aquest tema en un lloc rellevant en l’agenda política.  Un altre instrument legislatiu la Llei de Territori, 

que “haurà de fixar una ordenació del territori resilient en els seus efectes”, detallen. 
 

Continuar llegint la notícia completa: lavanguardia.com (5 de juny de 2017) 

 
CEDAT 

 
Cicle de Conferències: “Tarragona mira al mar” 

El 17 de maig del present any, es va realitzar a la Sala de Graus 

del Campus Catalunya de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
URV, la conferència “Governança del litoral, activitats recreatives 

i Dret”. 
 

La conferència va ser organitzada per SES de Tarragona, Club de 
Vés-la Platja Llarga, CN Tarraco, Departament d’Estudis de 

Comunicació de la URV, CEDAT i CRAI Campus Catalunya. 

 
En ella, el Dr. Francisco Javier Sanz va parlar sobre els aspectes 

jurídics de la governança litoral i les activitats recreatives en el 
marc de la gestió integrada del litoral i de la planificació marina, 

així com sobre la política de gestió de costes i les seves aigües 

adjacents. 
 

Aquesta conferència és el segon acte del cicle “Tarragona mira al 
mar”, que busca fer reflexionar a les persones sobre la interacció entre el mitjà marí i el nostre mitjà habitual i, la 

dependència existent entre ells. 
 

Per més informació: cedat.cat 

 
Segon Col·loqui Internacional de Dret Ambiental de Tarragona 

El Segon Col·loqui Internacional de Dret Ambiental de Tarragona (TIEC per les seves sigles en anglès), organitzat 
conjuntament pel CEDAT i l’Associació d’Alumnes i Ex alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) es va dur a 

terme els dies 18 a 19 de maig del present any en la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. 
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En aquest esdeveniment va tenir com a objectiu proporcional un 
fòrum als investigadors i acadèmics de diferents orígens a fi que 

poguessin presentar i discutir les seves recerques i treballs.   
 

A més de crear un entorn propici per a la trobada i la interacció entre 
col·legues que comparteixen com a interès comú el Dret Ambiental. 

 

Cal esmentar que el TIEC va ser una activitat duta a terme sota el 
projecte de recerca “Constitució Climàtica Global: Governança i Dret 

en un Context Complex”, el que és un finançat pel Ministeri Espanyol 
d’Economia i Competitivitat. 

 

Per més informació: cedat.cat 
 

Sisena Conferència BioEconomic® “Mobilitat i Turisme Sostenible” 
El 19 de maig del present any, es va realitzar a la Sala de Vistes del Campus Catalunya de la Facultat de Ciències 

Jurídiques de la URV, la conferencia “Mobilitat i Turisme Sostenible”. 
 

La conferència va ser organitzada per TSMC Tarragona Smart Mediterranean City, URV, CEDAT, Ajuntament de 

Tarragona i BioEconomic. 
 

En ella, es va tractar el paper de la mobilitat segura, sostenible, 
equitativa, eficient i elèctrica en entorns turístics com a 

instrument de mobilitat per al turisme sostenible, ciutats, 

transporti persones i mercaderies, criteris de sostenibilitat i 
eficiència energètica. 

 
Aquest esdeveniment es desenvolupa dins del tercer Cicle 

Conferències BioEconomic 2016-2017 “Smart City Tarragona 
2017”.  Així mateix durant la celebració de la Conferència va 

tenir lloc la III Expo VEHIA, una zona d’exposició i proves que 

es va desenvolupar al Campus Catalunya de la URV. 
 

Per més informació: cedat.cat 
 

Normativa    

 
Unió Europea 

 
Reglament d’Execució (UE) 2017/831 de la Comissió, de 16 de maig de 2017, pel qual s’aprova la 

substància activa Beauveria bassiana cep 147 conforme al Reglament (CE) nº 1107/2009 del Parlament 

Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l’annex del 
reglament d’execució (UE) nº 540/2011 de la Comissió. 

Per més informació:  DOUE L Núm 124, de 17 de maig de 2017, pàgines 27 a 30 (4 pàgines) 
 

Comunicació de la Comissió –Orientacions sobre espècimens elaborats en el marc de la normativa de la 
UE sobre el comerç d’espècies silvestres (17 de maig de 2017). 

Per més informació: DOUE C Núm 154, de 17 de maig de 2017, pàgines 15 a 26 (11 pàgines) 

 
Reglament d’Execució (UE) 2017/834 de la Comissió, de 16 de maig de 2017, por qual s’estableixen valors 

d’importació a tant alçat per la determinació del preu d’entrada de determinades fruites i hortalisses. 
Per més informació: DOUE L Núm 124, de 17 de maig de 2017, pàgines 33 a 34 (2 pàgines) 

 

Reglament d’Execució (UE) 2017/822 de la Comissió, de 15 de maig de 2017, pel qual es modifica el 
Reglament d’Execució (UE) nº 343/2011, relatiu a l’obertura i manera de gestió de contingents 

aranzelaris de la Unió per als vins originaris de Bòsnia i Hercegovina. 
Per més informació: DOUE L Núm 123, de 16 de maig de 2017, pàgines 1 a 4 (4 pàgines)  

 
Comunicació de la Comissió – Documento Orientatiu- Règim de la UE que regula el comerç dins de la UE 

i la reexportació d’ivori (17 de maig de 2017). 

Per més informació: DOUE C Núm 154, de 17 de maig de 2017, pàgines 4 a 14 (11 pàgines) 
 

Espanya 
 

Llei 6/2017, de 8 de maig, de Protecció del Medi Ambient de la Comunitat Autònoma de La Rioja. 

Per més informació: BOE núm 125, de 26 de maig de 2017, pàgines 42705 a 42731 (27 pàgines) 

Font:cedat.com 	
	

	

Font: cedat.cat 	
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http://www.cedat.cat/noticias/887/segundo-coloquio-internacional-de-derecho-ambiental-de-tarragona
http://www.cedat.cat/noticias/885/6a-conferencia-bioeconomic®-movilidad-y-turismo-sostenible
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:32017R0831
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.154.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2017:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:32017R0834
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:32017R0822
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:52017XC0517%2801%29
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5831
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Llei 1 de 2017, de 9 de març, per la qual s’estableixen mesures addicionals de protecció de la salut pública 
i del medi ambient per l’exploració, recerca o explotació d’hidrocarburs utilitzant la tècnica de la fractura 

hidràulica. 
Per més informació:  BOE núm 111, de 10 de maig de 2017, pàgines 37818 a 37825 (8 pàgines) 

 
Correcció d’errates del Reial Decret 744/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 

929/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver 

de fruiters, en matèria de requisits específics per als gèneres y les espècies de plançons de fruitera 
destinats a la producció fructícola, requisits específics que han de complir els proveïdors, inspeccions 

oficials i requisits d’etiquetatge, precintat i embalatge. 
Per més informació:  BOE núm 118, de 18 de maig de 2017, pàgina 40904 (1 pàgina) 

 

Ordre APM/427/2017, de 4 de maig, per la qual s’aproven les mesures de protecció, i el Pla de 
Conservació de las orques de l’Estret i Golf de Cadis. 

Per més informació: BOE núm 117, de 17 de maig de 2017, pàgines 40585 a 40608 (24 pàgines) 
 

Reial Decret 486/2017, de 12 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1173/2015, de 29 de 
desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca quant a les ajudes a la paralització 

definitiva i temporal de l’activitat pesquera, i el Reial Decret 1549/2009, de 9 d’octubre, sobre ordenació 

del sector pesquer i adaptació al Fons Europeo de la Pesca. 
Per més informació:  BOE núm 114, de 13 de maig de 2017, pàgines 39692 a 39703 (12 pàgines) 

 
Ordre APM/403/2017, de 8 de maig, por la que s’autoritza un transvasament des dels embassaments de 

Entrepeñas-Buendía, a través de l’aqüeducte Tajo-Segura, de 7,5 hm3 per a proveïment per al mes de 

maig de 2017. 
Per més informació: BOE núm 111, de 10 de maig de 2017, pàgina 37690 (1 pàgina) 

 
Resolució de 27 de març de 2017, de la Secretaria General de Pesca, per la qual s’aproven els criteris de 

bussejo responsable en reserves marines. 
Per més informació: BOE núm 111, de 10 de maig de 2017, pàgines 37861 a 37870 (10 pàgines) 

 

Jurisprudència   
 

Unió Europea 
 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Sexta), de 17 de maig de 2017, assumpte C-

338/16P, pel qual es resol el Recurs de Cassació sobre l’anul·lació de la Decisió d’Execució (UE9 
2015/1119 de la Comissió, de 22 de juny de 2015, per la qual s’exclouen del finançament de la Unió 

Europea determinats despeses efectuades pels Estats membres con càrrec al Fons Europeo Agrícola de 
Garantia (FEAGA) i al Fons Europeo Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader). 

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

 
Sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Segona), de 26 d’abril de 2017, assumpte C-

142/16, pel qual es resol l’incompliment de la Directiva 92/42/CEE sobre conservació de los hàbitats 
naturals 

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
 

Sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Tercera), de 26 d’abril de 2017, assumpte C-

535/15, pel qual es resol la qüestió prejudicial en relació amb la interpretació del Reglament (CE) nº 
190772006 (Reglament REACH) sobre registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i 

preparats químics. 
Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

 

Sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Cinquena), d’11 de maig de 2017, assumpte 
T-115, pel qual es resol l’anul·lació d’una Decisió de 12 de desembre de 2014 en relació amb l’annex XIV 

del Reglament (CE) nº 1907/2006 (Reglament REACH) sobre registre, avaluació, autorització i restricció 
de preparats químics. 

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
 

Espanya 

 
Sentència del Tribunal Suprem de Madrid de 17 de maig de 2017, sobre l’Acord del Consell de Ministres 

de 27-06-14 pel qual es “Declara exclòs el procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental el projecte 
“Protecció del Front litoral de Sant Andrés””, consistent en la construcció d’un espigó exempt per a la 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-5086
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5508.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/pdfs/BOE-A-2017-5474.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/10/pdfs/BOE-A-2017-5082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/10/pdfs/BOE-A-2017-5108.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495384389575&uri=CELEX:62016CJ0338
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190143&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691427
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190165&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205246
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190590&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205246
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defensa de la costa situat en aigües que formen part de la zona de servei del port de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Font: poderjudicial.es 
 

Sentència del Tribunal Suprem de Madrid de 11 de maig de 2017 sobre Pla General d’Ordenació Urbana. 
Font: poderjudicial.es 

 

Sentència del Tribunal Suprem de Madrid de 9 de maig de 2017 sobre Impugnació del Reial Decret 
951/2015, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa 

fitosanitària. 
Font: poderjudicial.es 

 

Articles   
 Franco, Dabel Leandro (2016).  La cuestión animal: entre la regulación del comercio y la 

desmercantilización de lo vivo. 
 Modolell i Boira, Gemma (2017). El TJUE interpreta la Directiva de Responsabilidad Medioambiental. 

 López Pérez, Fernando (2017). La construcción del almacén temporal centralizado de residuos nucleares 
y su problemática judicial: especial consideración a su propuesta de designación como espacio Red 

Natura 2000.  

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

 Casado Casado, Lucía; Fuentes i Gasó, José Ramón; y otros (2017) Dret Ambiental Local de Catalunya. 
Tirant lo Blanch. 

 Casado Casado, Lucía; Iglesias Márquez, Daniel; De la Varga Pastor, Aitana; Rodriguez Beas, Marina; y 

otros (2017).  Derecho ambiental en tiempo de crisis.  Tirant lo Blanch. 
 

Publicacions de recent adquisició Disponibles en CRAI 
 Ambrus, Monika; Rayfuse, Rosemary Gail; Werner, W.G. Risk and the regulation of uncertainty in International law  

New York: Oxford University Press, 2017 
 Ruiz Lobato, Alejandro. La incidència de la directiva de emisiones Industriales en el régimen jurídico catalán de 

prevención y control ambiental de actividades. Tarragona: Publicaciones URV, 2016 

 Abate, Randall. Climate justice: case in global and regional governance challenges. Washington D.C.: Environmental 
Law Institute, 2016 

 Hamilton, Clive. Defiant earth: the fate of humans in the anthropocene. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity, 2017 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

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

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8024955&links=medio%20ambiente&optimize=20170519&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8024979&links=medio%20ambiente&optimize=20170519&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8024970&links=medio%20ambiente&optimize=20170519&publicinterface=true
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/314950
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/314950
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/el-tjue-interpreta-la-directiva-de-responsabilidad-medioambiental/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/el-tjue-interpreta-la-directiva-de-responsabilidad-medioambiental/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2017/04/2017_05_02_Lopez_Perez_Almacen-residuos-nucleares.pdf
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2017/04/2017_05_02_Lopez_Perez_Almacen-residuos-nucleares.pdf
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https://www.tirant.com/editorial/libro/derecho-ambiental-en-tiempo-de-crisis-alberto-munoz-fernandez-9788491199885
https://www.tirant.com/editorial/libro/derecho-ambiental-en-tiempo-de-crisis-alberto-munoz-fernandez-9788491199885
http://cataleg.urv.cat/record=b1514575~S13*cat
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