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Febrer 2017 Butlletí informatiu número 86  Tarragona 

 
Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

Smog 
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/ 
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 veure 

L'energia solar serà més barata que el carbó en 2025: els preus cauen més del 60% en vuit anys veure 
Estats Units no abandonarà l'Acord de París sobre canvi climàtic veure 

Aquesta és la planta carnívora més letal i fascinant que està en perill per culpa de l'ésser humà veure 
El mapa de la Xina després de la de la suspensió de les centrals tèrmiques de carbó veure 

Unió Europea 

Ciutats europees més contaminades per 2030 veure 
Holanda, primer país del món amb trens '100% eòlics' veure 

Greenpeace demana a Brussel·les que prohibeixi més pesticides nocius per a les abelles veure 
La UE no aconsegueix acord sobre l'autorització del cultiu de tres transgènics veure 

Espanya 

Madrid desactiva totes les restriccions al trànsit per contaminació veure 
Espanya augmentarà impostos ambientals per reduir el dèficit veure 

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

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/
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
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
http://www.lavanguardia.com/natural/20170122/413443946127/drosera-carnivora.html
http://www.ecoticias.com/co2/131257/Ciudades-europeas-contaminadas-2030
http://www.lavanguardia.com/natural/20170111/413253405484/holanda-trenes-electricidad-energia-renovable-eolica.html
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
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
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/millones-de-abejas-muertas-en-murcia-debido-a/blog/58652/


 
2
 

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

Catalunya 

Catalunya participa en la Conferència de Nacions Unides sobre Biodiversitat veure 
L'ICAEN convoca una nova línia d'ajuts per ampliar la xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics veure 

Un caçador mata dos agents rurals a Lleida veure 
La terminologia de la gestió ambiental, ara en línia veure 

CEDAT 
El dret al medi ambient en el constitucionalisme xilè veure 

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. 
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. 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. 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. 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. 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. 

Veure 

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. Veure 

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. Veure 
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.  Veure 

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. Veure 

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”).Veure 
Espanya 

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. Veure 

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. Veure 
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 

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
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/
http://www.cedat.cat/noticies/869/el-dret-al-medi-ambient-en-el-constitucionalisme-xile
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.027.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.027.01.0101.01.SPA&toc=OJ:L:2017:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.027.01.0101.01.SPA&toc=OJ:L:2017:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2017:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2017:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2017:028:TOC
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-891
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186967&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150197
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185562&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=375360
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185542&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=375360
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185566&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=375360
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185443&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=375360
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d54707298850a840598a55b0dda88406fb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3r0?text=&docid=186493&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=836727
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7923433&links=medio%20ambiente&optimize=20170201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7915786&links=%222790%2F2014%22&optimize=20170124&publicinterface=true
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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. Veure  
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 Habitatge, 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”. Veure 
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. Veure  

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). Veure  

Articles    
Blasco Edo, Eva (2017). Balears. Reserves marines veure 

Farbiarz Mas, Alexandra (2017). Les reformes fiscals verdes entren de ple en els debats de l'Economia Circular veure 

Modolell i Boira, Gemma (2017). Nou Pla Integrat de Gestió de Residus de Castella-la Manxa veure 
Soriano, Laia; Montagut, Jené (2017). Urbanitzacions maritimoterrestres existents: nul·litat de la presumpció de la 

seva existència veure 
Publicacions de membres del CEDAT Capítols de llibres o articles de revista 

Cardesa-Salzmann, A., Pigrau Solé, A., “La agenda 2030 y los objetivos para el desarrollo sostenible. Una mirada 

crítica sobre su aportación a la gobernanza global en términos de justicia distributiva y sostenibilidad ambiental”, en 
Revista Española de Derecho Internacional, vol. 69, n. 1, 2017, pp.279-286. 

Publicacions de recent adquisició  Disponibles en CRAI 
Climate change law. Cheltenham, UK : Edward Elgar, cop. 2016 

Environmental law and climate change. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, [2015] 
Transboundary pollution : evolving issues of international law and policy. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 

[2015] 

The history and origin of international environmental law. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, [2015] 
International water law. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing Limited, [2015] 

Natural resources grabbing : an international law perspective. Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, [2016] 
Research handbook on international law and natural resources. Chelteham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar 

Publishing, [2016] 

The search for environmental justice. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, [2015] 
Environmental pricing : studies in policy choices and interactions. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, [2015] 

Carbon pricing : design, experiences and issues. Cheltenham : Edward Elgar, 2015 
Bridging the gap between international investment law and the environment. The Hague, the Netherlands : Eleven 

International Publishing, [2016] 

Gillespie, Alexander. Waste policy : international regulation, comparative and contextual perspectives. Cheltenham, 
Glos : Edward Elgar Publishing Limited, [2015] 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

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

http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7914751&links=ambiente&optimize=20170123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7926561&links=ambiente&optimize=20170206&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7900340&links=&optimize=20170102&publicinterface=true
https://translate.google.es/?hl=es&tab=wT#es/ca/Baleares.%20Reservas%20marinas
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/las-reformas-fiscales-entran-de-lleno-en-los-debates-de-la-economia-circular/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/nuevo-plan-integrado-de-gestion-de-residuos-de-castilla-la-mancha/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/urbanizaciones-maritimo-terrestres-existentes-nulidad-de-la-presuncion-de-su-existencia/
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