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La controvertida sentència sobre el cas Prestige 

L’Audiència Provincial d’A Coruña s’ha pronunciat, després d’onze anys, sobre les responsabilitats penals derivades del 
naufragi del petrolier Prestige davant la costa gallega. Com és de sobres conegut, la resolució judicial condemna el capità 
del vaixell a una pena de nou mesos per un delicte de desobediència greu, mentre que els acusats, entre els que hi havia el 
director general de la Marina Mercant en el moment dels fets, José Luis López-Sors, són absolts de delictes contra el medi 
ambient. 

Les crítiques a la decisió judicial entre els afectats i les organitzacions que els han donat cobertura han estat nombroses, 
considerant, en particular, que ha estat benèvola amb la gestió política de la crisi. També els governs afectats —l’espanyol, 
el francès i el gallec— han mostrat la seva disconformitat, en la mesura que no hi ha hagut una resposta satisfactòria, en la 
seva opinió, en relació amb l’assumpció de responsabilitat pels danys causats. En canvi, algunes opinions tècnico-jurídiques 
han avalat l’argumentació del Tribunal i la seva decisió en el marc del dret penal espanyol. 

Han de distingir-se, en la valoració, diferents aspectes que mostren la complexitat del cas per la diversitat d’interessos en 
presències. D’una banda, la politització de l’accident —en què ha coincidit la ja típica elusió de responsabilitats dels gestors 
polítics, amb una voluntat poc dissimulada de desgastar-los— potser ha contribuït a projectar ombres sobre els fets i els 
causants. 

D’altra banda, aquest no era l’únic fòrum on podien establir-se responsabilitats. Cal dir que les autoritats espanyoles no han 
aprofitat adequadament les opcions ofertes pel règim jurídic del P&I (protection and indemnity insurance), en què hagués 
pogut obtenir-se, mitjançant arbitratge, una compensació econòmica més satisfactòria pels danys. 

Finalment, el cas apareix com una confirmació més de què els instruments disponibles de l’estat de dret són pobres i 
inadequats davant de les grans corporacions multinacionals, ja que, en definitiva, més enllà de la compensació econòmica 
(exigua) que hagi pogut obtenir-se, la possible exigència de responsabilitat penal als inspectors d’ABS —la societat que va 
acreditar el buc per navegar— senzillament s’ha esvanit en les aigües procel·loses del dret marítim internacional, que, com 
tants altres sectors de la nova lex mercatorià, acaba essent un espai per a la impunitat i la protecció dels forts davant dels 
dèbils. 
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Internacional: 

La deforestació es dispara al “pulmó del món” 
 
Les alarmes sobre l’Amazònia han tornat a sonar a Brasil: la 
desforestació d'aquesta zona considerada el "pulmó del món" 
va augmentar 28% en 12 mesos, després d'anys de caiguda 
de la destrucció de la selva.  

La xifra de 5.843 quilòmetres quadrats de l’Amazònia  
desboscats entre agost de 2012 i juliol d'aquest any va ser 
divulgada aquest dijous per la ministra brasilera de medi 
ambient, Izabella Teixeira. 

Es tracta d'un augment superior al que esperava el propi 
govern, que l'any passat va anunciar el menor nivell de 
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desforestació des que va començar a mesurar aquesta activitat el 1988. 

La notícia torna a col·locar al país sud-americà en una posició difícil des del punt de vista ambiental enfront dels ulls del 
món, sostenen experts. "Brasil estava amb una imatge internacional molt positiva d'un país que estava aconseguint derrotar 
la desforestació i augmentar la producció de grans, carn, etcètera", va dir Paulo Adario, estratega principal de Greenpeace 
especialitzat en l’Amazonia. "I aquesta imatge queda molt esgarrapada ara", va agregar a BBC Món. 

Reunió d'urgència.  

"El govern de Brasil no tolerarà i considera inacceptable qualsevol augment de la desforestació il·legal", va sostindre, i va 
anunciar una reunió d'urgència amb responsables estatals per a la setmana propera. D'acord a les dades divulgades, que 
encara són provisionals, estats on l'activitat agropecuària és forta, com Mato Grosso (52% més de desforestació) o Pará 
(37%), estan al capdavant del fenòmen. La ministra va negar que l’augment disparat de la desforestació pugui vincular-se a 
una baixada en els recursos per fiscalitzar la zona o a l'aprovació del Codi Forestal, una polèmica llei que regula les àrees 
protegides en tot el país. 

No obstant això, alguns ambientalistes opinen de forma diferent al govern. "El Codi Forestal dóna una amnistia a qui 
desbosca, i qui rep una amnistia una vegada, desbosca de nou", va sostenir Adario. La llei va ser aprovada després d'un pols 
important entre el govern de Dilma Rousseff i la poderosa bancada de diputats "ruralistes", que defensen els interessos del 
sector agropecuari. "El govern brasiler va actuar amb connivència amb el lobby de la bancada ruralista al Congrés i ha fet 
una clara opció per un desenvolupament que està molt lligat a l'expansió de l’agronegoci al Brasil", va sostenir Adario. El 
govern brasiler va prometre el 2011 que començaria a utilitzar tecnologia per satèl·lit per detectar la tala il·legal d'arbres. 
"Qui dorm amb el lobby rural, es desperta amb desforestació", va continuar. 

El diputat Sarney Filho, líder del Partit Verd i fill de l'expresident brasiler José Sarney, també va atribuir la major 
desforestació als canvis legals aprovats. "Jo bé que vaig prevenir que l'aprovació del Codi Forestal com es va donar, seria un 
senyal verd perquè ampliéssim la desforestació i va ser això el que va ocórrer", va dir en declaracions al diari O Globo. 

Encara que sorprèn per l'augment de ritme, l'àrea amazònica desboscada l'últim any és menor als 6.481 quilòmetres 
quadrats registrats en 2011. La tendència a la reducció sostinguda del nivell de desforestació en l’Amazonia havia començat 
el 2008, quan es van perdre gairebé 12.911 quilòmetres quadrats. L'any passat, quan Brasil va anunciar que l'àrea 
amazònica desboscada havia caigut al mínim històric de 4.571 quilòmetres quadrats, el govern va prometre que començaria 
a utilitzar tecnologia per satèl·lit per detectar la tala il·legal d'arbres. 

Malgrat el sobtat salt de la desforestació, les autoritats afirmen que en els últims mesos van intensificar els controls 
d'intel·ligència per detectar organitzacions criminals a la zona i van créixer les sancions econòmiques per la tala il·legal de 
selva. 
 
Font:  
BBC (15 de novembre de 2013) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131114_brasil_amazonia_deforestacion_en.shtml 
 
Cuba, per un ús major de les energies verdes 
 
Aquestes iniciatives formen part d'un programa nacional encaminat a promoure l'ús de fonts energètiques alternatives, en 
substitució dels combustibles fòssils tradicionals, d'alt cost al mercat internacional. 

 
Cuba busca una major ocupació de l'energia solar, amb la creació de parcs 
fotovoltaics i altres variants com la instal·lació de panells en zones 
intricades o de difícil accés. Tals iniciatives formen part d'un programa 
nacional encaminat a promoure l'ús de fonts energètiques alternatives, en 
substitució dels combustibles fòssils tradicionals, d'alt cost al mercat 
internacional. 
 
Aquest programa inclou la construcció d'un parc solar fotovoltaic en 
aquesta occidental província, el primer de la zona, el qual s'integrarà 
progressivament al sistema electro-energètic a partir de 2014. 
 
La instal·lació, en fase de projecte executiu, se situarà  les afores d'aquesta 
ciutat i aconseguirà inicialment 2,5 megawatts de potència, encara que en 
etapes posteriors pogués arribar a 15, va declarar a Premsa Llatina el 
Màster en Ciències Efrén Espinosa, al capdavant de la inversió. 
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Es tracta -va explicar- d'un projecte que aprofitarà les bondats d'una energia totalment neta, un pas més en l'ocupació de 
variants renovables i harmòniques amb el medi ambient. 
 
Aquest any Cuba va posar en funcionament un parc solar a la província de Cienfuegos, amb característiques similars al 
projectat aquí i 2,6 megawatts de potència, considerat el de major envergadura al país fins avui.  
Guantánamo, en l'orient de l'arxipèlag, és una altra de les regions beneficiades amb aquesta modalitat d'il·luminació. 
 
En referir-se a antecedents de l'experiència en Pinar del Río, Espinosa va recordar que en dècades passades la província va 
sincronitzar a la xarxa energètica nacional un petit sistema fotovoltaic, situat en el Museu d'Història Natural. Distant 140 
quilòmetres de l'Havana, en aquesta regió funcionen panells solars aïllats en escoles, centres de salut i comunitats, on no és 
possible subministrar electricitat per les vies convencionals.  
Aquesta experiència va permetre instal·lar televisors, computadores i altres mitjans d'ensenyament en petites aules de la 
nació, situades en la seva majoria en espais rurals. 
 
Àrees del parc Nacional Viñales i de la localitat de Pan de Azucar, en les regions muntanyenques, gaudeixen d'aquestes 
bondats. A Pinar del Río funciona l'única planta cubana de mòduls fotovoltaics, la qual contribueix a electrificar apartats 
paratges de l’illa i Amèrica Llatina. 
 
La fàbrica amplia i diversifica ara les seves produccions amb la finalitat d'augmentar l'aprofitament d'aquesta energia 
lluminosa al país, van avançar representants de Cubasolar. Distant 140 quilòmetres de l'Havana, el territori incursiona també 
en la utilització del biogàs com a font energètica, obtingut a partir de residus provinents del sector porcí. 
 
Un grup d'hidroelèctriques formen part, a més, de l'estratègia destinada a incrementar aquí l'ús de les anomenades energies 
verdes. 
 
Font: 
Ecoticias (27 de novembre de 2013) 
http://www.ecoticias.com/eco-america/86284/Cuba-mayor-energias-verdes 
 
Pequín obre avui el tercer mercat d'emissions de CO2 de la Xina 
 

Pequín s’ha convertit avui en la tercera ciutat xinesa a obrir un 
mercat d'emissions de carboni, amb 490 companyies, després de 
l'establert per Shenzhen (sud del país) al juny i el que Shanghái 
va començar dimarts passat dia 26, va informar l'agència oficial 
Xinhua.  

Seguint pràctiques comuns d'aquest tipus de mercats, les 
companyies, que emeten més del que els correspon, poden 
adquirir a empreses poc contaminants el dret a superar les seves 
quotes. 

Les empreses inscrites inicialment en aquest mercat representen 
un 40 per cent del total d'emissions de la ciutat, segons dades 
de la Comissió de Reforma i Desenvolupament local. 

En la primera jornada es va comercialitzar amb emissions de 40.800 tones de diòxid de carboni, a un preu d'entre 8,16 i 
8,36 dòlars per tona. 

Altres dues ciutats xineses (Tianjin, Chongqing) i dues províncies (Cantó i Hubei) obriran pròximament mercats  d'emissions, 
com a part del pla del país asiàtic per reduir en 2020 la intensitat de carboni (emissions de CO2 per unitat de PIB) entre un 
40 i un 45 per cent comparat amb els nivells de 2005. 

Xina, principal país emissor de diòxid de carboni, causa principal del canvi climàtic de la Terra, té l'objectiu d'aplicar aquest 
sistema en tot el territori nacional a partir de 2015. Els analistes consideren que probablement tractarà d'introduir-ho 
gradualment i tractant d'evitar un excés de crèdits de carboni al mercat, la qual cosa provocaria la seva depreciació i la seva 
eficàcia, com ha passatt a Europa. 
 
Font:  
EFE Verde (28 de novembre de 2013) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/pekin-abre-hoy-el-tercer-mercado-de-emisiones-de-co2-de-china/ 
 
Llibertat sota fiança per a l'últim tripulant de el “Arctic Sunrise”  

 
Font: EFE/Diego Azubel 
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L'últim dels 30 tripulants del trencagels “Arctic Sunrise” detinguts a 
Rússia per protestar contra l'explotació de l'Àrtic, l'australià Colin 
Russell, abandonarà la presó després de rebre avui la llibertat sota 
fiança. 
 
“No tinc ganes de parlar. Sóc un bon home. Els demano que em 
concedeixin la llibertat sota fiança”, va dir Russell durant la vista 
celebrada en el Tribunal Municipal de Sant Petersburg. 
 
Russell, el tècnic de comunicacions del buc capturat pels guardacostes 
russos a mitjans de setembre al mar de Bárents, era l'únic al que el 
tribunal de Sant Petersburg havia perllongat la presó preventiva per 
altres tres mesos. 
 
No obstant això, avui el tribunal ha acceptat el recurs interposat per 

Greenpeace i ha ordenat l'alliberament de Russell previ pagament de 2 milions de rubles (uns 60.000 dòlars). 
 
Greenpeace ha assegurat que pagarà avui mateix la fiança, de manera que l'activista sigui posat en llibertat el divendres, 
després del que podrà reunir-se amb els seus familiars que s'han desplaçat des d'Austràlia. 
 
Russell, igual que els altres activistes de l'organització ecologista, s'allotjarà en un hotel de l'antiga capital imperial russa fins 
que conclogui la recerca. 
 
Tots lliures 
 
“Per fi, els 28 membres de la tripulació i dos periodistes independents han estat alliberats, però això no és el final. Ells 
protestaven contra l’extracció destructora de petroli en l'Àrtic”, va assegurar Ben Ayliffe, directiu de Greenpeace 
Internacional. 
 
L'activista va assegurar que Greenpeace “no celebrarà la victòria fins que cessi la persecució judicial dels activistes i aquests 
puguin tornar a les seves cases amb les seves famílies”. 
 
Els tripulants de l’ “Arctic Sunrise” havien estat traslladats el passat 12 de novembre a Sant Petersburg des del port de 
Múrmansk, on van romandre durant un mes i mig després de ser detinguts el 19 de setembre. 
 
Acusació de “gamberrisme” 
 
“Els 30 de el ‘Arctic’”, com són denominats per Greenpeace, han estat acusats de gamberrisme per intentar encimbellar-se el 
passat 18 de setembre a la plataforma petroliera flotant Prirazlómnaya de Gazprom. 
 
El president rus, Vladímir Putin, va criticar els mètodes utilitzats pels tripulants de el “Arctic Sunrise”, als quals va acusar de 
posar en perill al personal de la plataforma petroliera, però va qualificar de “nobles” els seus objectius. 
 
“Uns van pujar a la plataforma, uns altres es van abalançar sobre els guàrdies fronterers, pràcticament els van atacar en les 
seves llanxes apartant-los de la plataforma. No tots els objectius nobles mereixen mètodes de qualsevol classe”, va dir. 
 
Al mateix temps, el mandatari rus va subratllar que l'Estat no ha de ser “cruel”, ha de vigilar que tots s'atenguin a les 
normes, però també ha de ser “indulgent”. 
 
Els tripulants de el “Arctic Sunrise” procedeixen de Rússia, EUA, Argentina, Regne Unit, Canadà, Itàlia, Ucraïna, Nova 
Zelanda, Holanda, Dinamarca, Austràlia, Brasil, República Txeca, Polònia, Turquia, Finlàndia, Suècia i França.EFE 
 
Font: 
Ecoticias (28 de novembre de 2013) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/libertad-bajo-fianza-para-el-ultimo-tripulante-del-arctic-sunrise/ 
 
Equador, les petrolieres volen explotar jaciments al ‘delicat’ sud orient amazònic  
 
En declaracions a l'agència de notícies Andes, el ministre de Recursos Naturals no Renovables, Pedro Merizalde, ha explicat 
que existeixen dues teories sobre l'existència de petroli a la zona. 
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Les empreses Repsol, Petroamazonas i Andes han llançat 
quatre ofertes per explorar jaciments petroliers al  sud 
orient amazònic, una zona que fins ara té un potencial 
desconegut i en la qual les empreses hauran d'invertir 
recursos, tal com ha informat la Secretaria Equatoriana 
d'Hidrocarburs. 
 
En declaracions a l'agència de notícies Andes, el ministre de 
Recursos Naturals no Renovables, Pedro Merizalde, ha 
explicat que existeixen dues teories sobre l'existència de 
petroli a la zona. D'una banda es planteja que el cru ve a la 
seva conca des del Carib, mentre que una altra teoria indica 
que ve a la seva conca des del nord del Perú. 
 
"Però aquestes són solament imaginacions, estarem segurs 
quan executem treballs de perforació", ha afegit Merizalde. Així, l'empresa Andes ha realitzat ofertes per encarregar-se de 
gestionar els blocs 79 i 83, Petroamazonas ha apostat pel bloc 28 i Repsol pel bloc 29. 
 
Respecte a la signatura de contractes, el funcionari ha explicat que, a diferència d'altres països, a les empreses no se'ls lliura 
una concessió, sinó que els seus serveis són pagats per l'Estat, mentre que les inversions sí les realitzen amb els seus propis 
recursos, tal com es recull en la Llei equatoriana d'Hidrocarburs. 
 
"Esperem que aquest tipus de contractes se signin al més aviat possible, però les negociacions podran durar entre tres i 
quatre mesos", ha afegit Merizalde, que ha manifestat que immediatament després haurien de desenvolupar la fase sísmica 
per veure els estudis geològics i determinar si existeixen aquestes formacions. 
 
El ministre de Recursos no Renovables ha reconegut que se sent "optimista" davant la potencialitat de la regió i espera que 
els seus jaciments atorguin petroli a Equador almenys durant uns 25 anys més. 
 
Font: 
Ecoticias (29 de novembre de 2013) 
http://www.ecoticias.com/eco-america/86384/noticia-medio-ambiente-Ecuador-petroleras-explotar-yacimientos-delicado-
suroriente-amazonico  
 
Unió Europea: 
 

L'Agència Europea del Medi Ambient alerta del dany a les costes per la pressió demogràfica i les indústries 

L'Agència Europea del Medi ambient (EEA, sigles en anglès) ha alertat aquest dijous del dany que la pressió demogràfica i 
les diferents activitats econòmiques vinculades al mar causen a les 
zones costaneres de la Unió Europea, i ha demanat majors esforços 
per gestionar de forma sostenible els ecosistemes i mitigar l'impacte 
de l'home en ells. 

"La costa europea és vital per a l'economia, però en moltes de les 
seves zones els recursos estan en perill perquè s'han prioritzat els 
beneficis a curt termini sobre la gestió sostenible a llarg termini", ha 
assegurat el director executiu de la EEA, Hans Bruyninckx. 

L'agència estima que les àrees costaneres generen prop del 40% del 
PIB de la Unió Europea, gràcies a l'activitat d'indústries com la de la 
pesca, els ports, l'energètica i el turisme de mar, però adverteix que 
el desenvolupament d'aquests sectors té un cost per l'erosió dels 
ecosistemes, la sobreexplotació pesquera i la contaminació. 

A més, assenyala la pressió democràtica com un altre dels perills per a les costes i apunta que prop d'un 40% de la població 
europea viu a menys de 50 quilòmetres del litoral, una tendència que està creixent especialment en zones del Mediterrani. 
Com a exemple, la EEA indica que la població a la costa mediterrània d'Espanya i França ha crescut fins i tot per sobre del 
50 % en els últims deu anys en alguns dels seus trams, encara que no aclareix quins. 
 
Font: 
Ambientum (2 de desembre de 2013) 
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http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-agencia-europea-del-medio-ambiente-alerta-del-dano-a-las-costas-por-la-
presion-demografica-y-las-industrias.asp 

El cost de producció d'ou en la UE ha augmentat més d'un 7%  

Aquest increment es deu a l'adaptació que les granges han hagut de fer a la normativa sobre benestar animal, així com a les 
normes mediambientals, de sanitat animal, seguretat alimentària i traçabilitat que defineixen el model de producció de la 
UE. El sector productor d'ous exigeix que les importacions de països tercers incloguin obligatòriament normes equivalents de 
producció per evitar-la pèrdua de competitivitat pel que fa a tercers països que importen aquest tipus de productes a la UE i 
que compten amb legislacions més laxes. 

Al llarg de l'últim any s'ha incrementat el cost de producció d'ous en la UE hagut de, entre altres causes, a l'adaptació de les 
explotacions i granges a la normativa sobre benestar animal que va entrar en vigor a l'agost de 2012, que suposa, segons 
dades presentades ea la International Egg Commission (IEC), un 7% més 
en gàbies condicionades i un 22% més en sòl. Per aquest motiu, 
l'Associació Espanyola de Productors d'Ous (ASEPRHU), membre de la 
Plataforma Tecnològica d'Agricultura Sostenible (PTES), es mostra 
preocupada per la pèrdua de competitivitat pel que fa a tercers països del 
sector de la producció de l'ou a Europa. 

“Ens sentim desprotegits ja que les exigències regulatòries per a les 
empreses productores d'ous a Europa són molt superiors als requeriments 
que es demanen als països que importen a la UE”, segons María del Mar 
Fernández, directora de ASEPRHU. “Juguem en clar desavantatge, per la 
qual cosa demanem que s'apliquin les mateixes normes per a tots els ous 
i ovoproductoes comercialitzats a la UE i així poder competir en igualtat 
de condicions”. 

En aquest sentit, el sector productor d'ou demana a la Unió Europea que 
incorpori aquestes exigències en els acords bilaterals de comerç perquè 
les importacions d'aquests productes hagin de complir criteris similars de 
sostenibilitat. “De no ser així, ens veiem abocats a una pèrdua de teixit i 
capacitat productiva, i per tant, de riquesa i ocupació en el nostre mitjà 
rural”, apunta María del Mar Fernández. 

Després d'un any des de la culminació del procés d'adaptació de les 
granges del nostre país a la Directiva 1999/74 sobre protecció de les 
gallines ponedores, la situació del sector es veu complicada, tant pel 
descens en el consum d'ous i els baixos preus de mercat d'aquest 2013, 
com per la necessitat d'amortitzar les inversions realitzades i els alts 
costos de les matèries primeres per a pinso. 

Nomès a Espanya la inversió realitzada pel sector per substituir les gàbies 
convencionals per modernes gàbies enriquides, ha estat de 600 milions d'euros i va provocar una disminució en el cens de 
gallines del 22%. En tota la UE s'estima que ha estat unes 10 vegades més. D'aquesta forma, els productors d'ou 
comunitaris han adoptat el model europeu de producció, que tenen en compte el benestar animal, el medi ambient, la 
higiene i seguretat alimentària i la traçabilitat del producte. S'aconsegueix així una producció més sostenible amb una 
important innovació tecnològica i que pretén adaptar-se a les necessitats del consumidor. 

“Tenim una regulació molt exigent que ens obliga a l'ús de matèries primeres en l'alimentació animal més cares (amb 
limitacions a l'ús de OGMs, prohibició de les farines de carn i de determinats additius que sí empren altres països, la qual 
cosa augmenta els nostres costos de producció”, comenta María del Mar Fernández. “Existeixen diferències notables quant al 
cost de producció de l'ou, que arriba a ser, segons els sistemes, més d'un 20% major en la UE”. 

Mentre que seguint la Directiva de benestar animal, a Europa les gàbies condicionades han incrementat un 36% l'espai 
disponible per a les aus, en països tercers com Estats Units, continuen usant les gàbies convencionals, la qual cosa permet 
tenir una producció més optimitzada en termes econòmics. La Unió Europea estima que en 2013 la producció d'ous de taula 
s'ha incrementat un 2,6% pel que fa a l'any, després de l'aturada que moltes explotacions van haver de fer en 2012 per 
adaptar les seves granges a la Directiva. En 2014 es preveu un descens del 0,5% en la producció. 

Va néixer en 2009, a partir de l'Ordre CIN/1728/2009, com un fòrum de treball, per a l'intercanvi d'informació i coneixement 
i per millorar la percepció de les tecnologies aplicades a les àrees agrícola i ramadera. Ha rebut el suport de diverses 
institucions i està finançada pel MINECO. 
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La Plataforma Tecnològica entén l'agricultura sostenible com un model irrenunciable i inqüestionable, amb el qual satisfer les 
necessitats alimentàries actuals dels ciutadans, garantint l'eficiència productiva, la qualitat dels productes i la seguretat 
alimentària. Per a això, és imprescindible el suport institucional tant a l'avanç tecnològic i a la recerca, com a l'elaboració 
d'un marc legislatiu adequat que possibiliti l'aplicació d'aquests avanços. 

El futur del sector se cimenta en la recerca i el desenvolupament tecnològic que contribueixi a l'increment de la productivitat 
agroalimentària alhora que s'asseguri el manteniment i bon ús dels recursos naturals existents, sense la renúncia de l'accés 
per part dels ciutadans, amb independència de la seva classe social i situació econòmica, a aliments amb vista a una dieta 
variada i a un preu assequible.  

Font:  
Plataforma Tecnològica d’Agricultura Sostenible (2 d’octubre de 2013)  
http://www.ecoticias.com/naturaleza/83941/Bruselas-ayudara-Honduras-gestionar-bosques 

Europa imposa recàrrecs aranzelaris definitius als panells solars xinesos 

La Unió Europea imposarà des del proper 6 de desembre un recàrrec aranzelari mitjà del 47% durant un període de dos 
anys a les importacions de panells solars procedents de Xina. Quedaran exempts d'aquesta mesura de represàlia comercial 
per 'dúmping' aquells exportadors xinesos que s'han sumat a l'acord amigable aconseguit a l'agost entre Brussel·les i Pequín 
per pujar voluntàriament els seus preus, el 75% del total. 

Els recàrrecs, combinats amb el nou sistema de preus mínims que aplicarà la majoria dels exportadors, "detindran l'espiral a 
la baixa dels preus dels panells solars i "contribuirà a crear una situació d'igualtat de condicions per a la indústria d'energies 

renovables d'Europa", segons ha dit l'Executiu comunitari en un 
comunicat. 

La decisió, recolzada aquest dilluns pels Vint-i-vuit, arriba després d'una 
recerca de 15 mesos realitzada per Brussel·les. L'anàlisi de l'Executiu 
comunitari ha demostrat que les companyies xineses estaven venent 
panells solars a Europa a preus molt inferiors als de mercat i rebent 
subsidis il·legals, la qual cosa va causar un dany important als 
fabricants europeus. 

El passat 5 de juny, la Comissió ja va imposar un recàrrec aranzelari 
provisional de l'11,8% als panells solars xinesos i va iniciar en paral·lel 
negociacions amb les autoritats del país asiàtic. El 2 d'agost, l'Executiu 
comunitari va acceptar l'oferta de la majoria dels fabricants xinesos de 
fixar un preu mínim de venda per acabar amb el dúmping. 

 
Font: 
Ecoticias (3 de desembre de 2013) 
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/86456/noticia-medio-ambiente-Europa-impone-recargos-arancelarios-
definitivos-paneles-solares-chinos 

Ciutats capdavanteres que canvien el transport i milloren la qualitat de vida  

El canvi en la mobilitat urbana és només un dels temes de l'edició 2013 de l'informe anual sobre Transport i Medi Ambient  
“Transport and Environment Reporting Mechanism” (TERM), publicat per l'Agència Europea de Medi ambient (AEMA). 
L'informe presenta una anàlisi detallada dels efectes del transport sobre el medi ambient en la Unió Europea. 

El transport urbà té un destacat efecte sobre la qualitat de vida de 
les tres quartes parts d'europeus que viuen en entorns urbans. El 
tràfic rodat és una important font de contaminació de l'aire a les 
ciutats, la qual cosa reclama a una exposició de gran part de la 
població a alts nivells de contaminació, per sobre dels estàndards 
de la Unió Europea i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). 
A l'octubre, les Nacions Unides van subratllar la serietat d'aquest 
fet, classificant la contaminació de l'aire com a cancerígena. 

El soroll causat pel tràfic és també un problema important en 
moltes ciutats. Més d'una quarta part dels habitants de Sofia, 
Luxemburg, París i Tallín estan exposats a nivells nocturns de 
soroll per sobre dels límits de l'OMS, segons les dades disponibles 
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de 17 capitals europees, publicats en l'informe. La qualitat de vida es veu també afectada pels temps que s'empren per 
traslladar-se i realitzar les activitats diàries, sent els ciutadans de Londres i Budapest els que més probabilitats tenen de 
trigar més d'una hora per arribar al treball, segons una enquesta en 75 ciutats de la Unió Europea i Turquía. 

Moltes ciutats han millorat satisfactòriament el seu medi ambient urbà abordant dos costats del mateix problema – animant 
a les persones a canviar a maneres no motoritzades (a peu o amb bici) i transport públic per realitzar els seus viatges, 
restringint al mateix temps l'ús del cotxe. Malgrat certa oposició inicial, aquests sistemes solen aconseguir el suport dels 
residents, destaca l'informe, citant com a exemple el peatge urbà d'Estocolm. L'informe argumenta que aquests exemples 
positius haurien d'animar a altres municipis a reproduir aquestes polítiques. 

Hans Bruyninckx, Director Executiu de l’AEMA, afirma que: “Moltes ciutats estan emprant idees innovadores que faran que 
els sistemes de transport basats en el cotxe semblin una idea del segle passat. La vida a la ciutat no té per què suposar 
contaminació de l'aire, tràfic, soroll i llargs temps de viatge. Existeixen noves idees aplicables al transport urbà que estan 
transformant moltes ciutats en llocs més plaents i saludables per viure” 

La millora de la infraestructura per a l'ús quotidià de les bicicletes comença crea un patró propi de reforç que augmenta el 
tràfic de bicicletes, assenyala l'informe, que remitent a la llista de ciutats que més recolzen l'ús urbà de la bici - 
Copenhagenize Index 2013-. Per exemple la llista assenyala a Sevilla, que ha passat ràpidament a la quarta plaça del 
rànquing a causa de la important millora de les infraestructures ciclistes, la qual cosa ha permès que l'impacte de la bici en 
la mobilitat urbana passi d'un 0,5 % dels quilòmetres recorreguts al 7 % en uns pocs anys. 

L'informe TERM de l’AEMA també inclou altres indicadors que mesuren els canvis del transport en relació al medi ambient.  

• Els gasos d'efecte hivernacle emesos pel transport en la Unió Europea han disminuït lleugerament (0.6 % [i]) entre 2010 i 
2011. No obstant això, l'informe afirma que es necessiten descensos anuals més pronunciats perquè es puguin aconseguir 
l'objectiu de reduir les emissions en un 60 % en 2050 pel que fa als nivells de 1990en, ja que les emissions actuals estan un 
25 % per sobre dels valors de 1990. 

• La reducció global ha estat limitada per un augment de les emissions de l'aviació, que es van incrementar un 2,6 % entre 
2010 i 2011. Aquest ascens es correspon amb la tendència d'augment de la demanda de transport aeri, que va créixer dos 
terços entre 1995 i 2009. En conjunt, els europeus viatgen més que mai abans. No obstant això l'informe destaca que 
mentre que els viatges amb avió van aconseguir el seu màxim històric en 2011, els trajectes amb cotxe privat van descendir 
lleugerament. 

• Els nous automòbils són ara més eficients, en sintonia amb el marcat per la legislació europea, afirma l'informe, que 
suggereix també que la majoria de fabricants d'automòbils aconseguiran abans de 2015 els seus objectius d'eficiència per a 
la mitjana de la seva flota de vehícules. No obstant això, existeixen diferències entre les emissions declarades pels fabricants 
i les registrades en les pautes de conducció en la carretera. L'informe assenyala la propera introducció d'un nou test 
internacional estàndard per a automòbils que deurà solucionar aquests problemes. 

• L'increment en l'ús d'energies renovables en el sector del transport no s'està produint al ritme que deuria. Els Estats 
Membres han acordat incrementar les fonts renovables en el transport per aconseguir el 10 % de l'energia consumida a 
cada país. No obstant això, els nivells en 2011 estaven per sota dels valors que s'esperaven per aconseguir l'objectiu, 
suposant un 3,8 % de mitjana en la UE. La majoria d'aquesta energia prové de biocombustibles, que han de satisfer els 
criteris de sostenibilitat per tenir-se en compte. 

[i] Aquestes xifres no inclouen el transport internacional marítim. 
 
Font: 
Agència Europea del Medi Ambient (3 de desembre de 2013) 
http://www.eea.europa.eu/es/pressroom/newsreleases/ciudades-lideres-que-cambian-el 
 
La UE dóna més protecció a treballadors i ciutadans davant radiacions ionitzants  
 
Els Vint-i-vuit han aprovat avui una directiva que estableix estàndards bàsics de protecció de la salut de treballadors i del 
públic general enfront de les radiacions ionitzants, procedents de substàncies radioactives naturals o de generadors artificials 
com els rajos X, va informar avui el Consell de la Unió Europea (UE). 
 
La directiva es basa en gairebé dues dècades de recerques sobre la protecció davant la radiació a nivell internacional en 
organitzacions com l'Agència Internacional d'Energia Atòmica (AIEA), l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i 
l'Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OECD). 
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Per a la UE la nova normativa “suposa un important progrés en la protecció davant la radiació en diferents àmbits, inclosos 
els sectors mèdics, industrials, de generació d'energia i de gestió de deixalles radioactives. 
 
Altres dos són normatives més especialitzades com la directiva sobre la protecció de la salut enfront dels riscos derivats de 
les radiacions ionitzants en exposicions mèdiques i la del control de les fonts radioactives segellades d'activitat elevada i de 
les fonts òrfenes. 
 
Dos més versen sobre la protecció operacional dels treballadors externs amb el risc d'exposició a radiacions ionitzants per 
intervenció en zona controlada i la informació de la població sobre les mesures de protecció sanitària aplicables i sobre el 
comportament a seguir en cas d'emergència radiològica. 
 
La nova directiva única estableix un sistema de protecció davant radiacions sota el qual els estats membres hauran de fixar 
requisits legals i un règim apropiat de control regulador. Aquests hauran de ser aplicables a totes les situacions d'exposició i 
incloure un sistema de protecció davant radiacions basat en els principis de justificació, optimització i limitació de les dosis. 
 
A més, la directiva comunitària preveu la formació, educació i informació necessàries per a la protecció davant la radiació 
Segons l'OMS les persones estan exposades a fonts naturals de radiació ionitzant, com el sòl, l'aigua o la vegetació, i a fonts 
artificials, tals com els rajos X i alguns dispositius mèdics. 
 
Les radiacions ionitzants tenen moltes aplicacions beneficioses en la medicina, la indústria, l'agricultura i la recerca. Però a 
mesura que augmenta el seu ús també ho fan els possibles perills per a la salut si no s'utilitzen o contenen adequadament, 
recorda l'organisme.  
 
Font: 
EFEverde (5 de desembre de 2013) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/ue-da-mas-proteccion-a-trabajadores-y-ciudadanos-ante-radiaciones-
ionizantes/#sthash.UPOQkILT.dpuf 
 
Espanya: 
 
L'eòlica produeix al novembre més que la nuclear i el gas junts  
 
En el que va d'any, l'eòlica acumula una producció de 49.547 GWh, un 
16,1% més que en el mateix període de 2012 i només superada en una 
mica més de 3.000 GWh per la nuclear. Gràcies a aquests 50 TWh, s'han 
evitat importacions de combustibles fòssils per més de 2.700 milions 
d'euros. Són dades de Som Eòlics, el blog de l'Associació Empresarial 
Eòlica (AEE). 
 
L'any en curs, l'eòlica ha produït 54.977 GWh. Si es mantenen els nivells 
de producció eòlica en el que queda d'any, aquesta generació estarà 
molt prop de la previsió per 2013 que va realitzar la Comissió Nacional de 
l'Energia en el mes de juliol en el seu informe 14/2013, abans de la seva 
desaparició. 
 
Font:  
Energíes renovables (2 de desembre de 2013) 
http://www.energias-renovables.com/articulo/la-eolica-produce-en-noviembre-mas-que-20131202  
 
Sense culpables pel ‘Prestige’ 
 
Deu anys de recerca judicial, nou mesos de judici i, al final, la major causa mai instruïda a Espanya per un delicte 
mediambiental, la catàstrofe del Prestige, es resol amb una única condemna: la de l'ancià capità del vaixell, el grec 
Apostolos Mangouras, per un delicte de desobediència greu a les autoritats espanyoles. Va trigar tres hores a acceptar el 
remolc del buc, en dificultats i abocant fuel, quan va sofrir l'accident —del que aquest dimecres es van complir 11 anys— 
enfront de les costes gallegues. 

Però el principal acusat per un dels majors desastres ecològics 
ocorreguts a Europa ha estat exonerat de qualsevol altra responsabilitat 
per la gegantesca marea negra que va tintar de dol més de 2.000 
quilòmetres de costa del nord espanyol i de l'oest francès. Queda també 
exculpat el cap de màquines del buc, Nikolaos Argyropoulos. Els dos 
marins grecs no van actuar, determina la sentència feta pública per 
l'Audiència Provincial de la Corunya, “ni amb imprudència, ni de forma 
dolosa en assumir una navegació arriscada” al comandament d'un 
petrolier de 26 anys, en mal estat i carregat amb 77.000 tones de fuel. 
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Lliure de tota culpa queda a més l'Estat espanyol, gràcies la total absolució del tercer acusat, l’exdirector de la Marina 
Mercant José Luis López-Sors. Va ser fins i tot, considera el tribunal, “víctima i afectat del desastre que va tractar de 
solucionar” com a màxima autoritat marítima en aquell moment. No va haver-hi tampoc per la seva banda ni actuació 
imprudent ni dolosa. És la primera vegada que l'Estat, alhora demandant i acusat en aquest judici “llarg i àrid”, queda eximit 
de tota responsabilitat penal i civil en un accident causat per un petrolier en aigües espanyoles. 

Però els qui sí poden tenir-la, des del punt de vista civil, són algunes parts de l'esmunyedís entramat empresarial del 
Prestige, concretament la seva armadora, Universe Maritime, i la signatura que va expedir el seu últim certificat de 
navegabilitat, la clasificadora American Bureau of Shipping (ABS). La justícia va ser incapaç d'asseure a cap d'aquestes dues 
societats en la banqueta. Espanya es va gastar, en va, 30 milions d'euros a intentar portar a plet a la societat nord-
americana, un dels líders mundials en el seu sector. L'Audiència de la Corunya, en considerar més que provat que el vell 
petrolier estava en tan males condicions que mai hauria d'haver obtingut, llevat de forma fraudulenta, els permisos per 
navegar, dictamina que “solament es podrà exigir l'oportuna responsabilitat civil” per la catàstrofe a ABS i a l'armadora, amb 
seu a Atenes encara que desapareguda per a les autoritats espanyoles. 

La sentència és molt contundent a carregar les tintes sobre la falta total de “honradesa” de la classificadora, “una empresa 
privada que controla gens menys que la possibilitat de navegació mercant en gran part del món, una activitat summament 
lucrativa que gestiona un enorme poder i que ha de respondre en conseqüència”. Tant les inspeccions com a reparacions del 
petrolier abans de la seva fatídica última travessia van ser molt deficients. I si ben la fallada considera impossible determinar 
la causa exacta de l’“avaria extraordinària” que va sofrir el vaixell quan navegava enfront de Fisterra, dóna per provat “una 
fallada estructural” en el vell petrolier, molt desgastat i més apte per a la ferralla que per transportar fuel. 

Molt més benèvol, i fins i tot elogiador, és el tribunal respecte la gestió de la crisi per part del Govern de José María Aznar, 
per molt qüestionada que fos social i políticament. Cert és, diuen els tres magistrats del tribunal, que es va apreciar “falta de 
rigor en la gestió administrativa i formal de la crisi”. Però no es va demostrar que “tingués incidència alguna en 
l'agreujament” de la catàstrofe. I en tot cas era a responsables del Govern de més alt rang que López-Sors als quals calia 
exigir aquest “rigor exquisit” en la gestió. “Resulta poc convincent que aquesta responsabilitat no depengués directament 
d'altres autoritats tan o millor assessorades que l'acusat i amb possibilitat d'influir que la crisi i la seva resolució sigui molt 
més ràpida i eficaç”. 

Però l'ex alt càrrec del Ministeri de Foment va ser l'únic representant de l'Administració imputat en el judici. I no va actuar 
amb negligència, afirmen els magistrats. Conclouen que l'ordre d'allunyar el més possible de la costa al petrolier ferit i 
abocant fuel va ser la més adequada i “prudent”. “No és que no es comptés amb assessorament, que ho va haver-hi i 
extraordinàriament competent”, raona l'Audiència. Tampoc hi havia alternatives viables sense risc, com portar-ho a una zona 
de refugi. Hagués resultat “catastròfic” que s'enfonsés prop del litoral. “No va imposar cap rumb suïcida” al Prestige, que va 
estar sis dies escopint fuel pel litoral gallec, de nord a sud, abans de partir-se i sotsobrar. “La decisió va ser conscient, 
meditada i en gran part eficaç dins del desastre”, sentencia el tribunal. I afegeix: “L'Administració ho va gestionar amb 
professionalitat, adequació i en condicions molt desfavorables”. 

La fallada judicial avala i defensa la famosa ordre de López-Sors, just ocórrer el sinistre, de portar mar endins el navili “fins 
que s'enfonsi” i que després s'intentés recuperar el fuel dins del derelicte. Sosté el tribunal, com a prova que va ser el més 
adequat, la recuperació econòmica i ambiental del litoral afectat. No hi ha dades que demostrin la “persistència” dels danys, 
destaca. Galícia, afegeix, va sofrir ja tres catàstrofes provocades per petroliers. I es va recuperar del tot. Mangouras, de 78 
anys, no tornarà la presó. Ja va estar tres mesos de forma preventiva, detingut gens més desembarcar del petrolier, el 15 
novembre de 2002. La seva condemna a nou mesos de presó és per un delicte de desobediència greu, però no cal demanar-
li responsabilitat alguna per la marea negra, adverteix el tribunal, perquè la seva actuació no va agreujar el desastre. 
 
Font:  
El País (13 de novembre de 2013) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/12/galicia/1384286434_974845.html  
 
Espanya va a complir amb el Protocol de Kyoto comprant 800 milions d'euros en drets 

El ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, Miguel Arias Cañete, ha assegurat que Espanya complirà amb el 
Protocol de Kyoto (2008-2012) --malgrat que en aquest període se supera en un 6 per cent l'objectiu de no incrementar per 
sobre del 15% les emissions respecte a 1990-- encara que para això s'han hagut de gastar prop de 800 milions d'euros. 

"Puc assegurar-los que Espanya està en condicions de complir amb el Protocol de Kyoto al que caldrà retre comptes el  
2015, malgrat els auguris negatius", ha afirmat Arias Cañete que, no obstant això, ha subratllat que per al segon període, el 
que va de 2013 a 2020, l'objectiu és complir els compromisos assumits pel país mitjançant una política de reducció 
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, enfront de la de compra de drets d'emissió, mantinguda per l'anterior executiu. 
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Referent a això, ha apuntat que Espanya aporta el 7,7 per cent de les emissions de gasos d'efecte hivernacle al conjunt de 
la Unió Europea. Així ho ha explicat durant la presentació del Perfil Ambiental d'Espanya 2012, en la qual ha defensat les 
millores significatives en diferents àrees com la "consolidació de la tendència positiva" en matèria de qualitat de l'aire 
respecte a anys anteriors. 

No obstant això, ha reconegut que els punts negres del Medi Ambient a Espanya segueixen sent la qualitat de l'aire, 
sobretot en els sectors difusos, així com la millora de la qualitat i la depuració de les aigües. "L'evolució mostra els avanços 
en la transició cap a una economia verda", ha valorat el ministre. A més, ha presentat el Perfil Ambiental que, per primera 
vegada, es pot consultar a través d'una aplicació per a tablets i telèfons mòbils, i que descriu la situació mediambiental 
espanyola a través de 85 indicadors que reflecteixen 17 àrees o sectors i que analitza els plans, programes i mesures 
engegats per l'Executiu. 

En matèria de qualitat de l'aire, ha dit que s'ha consolidat la tendència positiva d'anys anteriors, encara que "queda molt 
marge" de millora a les grans ciutats com Madrid, Bilbao, Barcelona o València se superen els valors de partícules en 
suspensió (PM10). De la mateixa manera, ha reconegut que en matèria de qualitat i depuració de les aigües queda "molt per 
caminar" i ha recordat que Espanya té oberts tres procediments d'infracció en la Unió Europea. 

D'altra banda, en matèria d'aigua ha destacat el descens del consum de proveïment urbà, ja que els espanyols han passat 
de consumir 171 litres per habitant en 2004 a 144 litres per habitant en 2010. En aquesta àrea ha defensat que el 89 per 
cent de les aigües costaneres té la qualificació de "excel·lent" i els avanços en la protecció de les àrees marines o en la 
protecció de les costes. 

Quant a la denúncia per contaminació en les aigües del Llac de Sanabria (Zamora), Arias Cañete ha explicat que no és 
competència estatal però que, segons Castella i Lleó, algunes plataformes estan "utilitzant determinats dades d'una manera 
que no és rigorosa ni científica". Per tant, ha afirmat que "no hi ha la situació de risc que posen de manifest". "Avesis es 
treuen les dades de context. Em traslladen que algunes plataformes estan fent una interpretació esbiaixada de determinats 
dades", ha postil·lat. 

En aquest àmbit, ha afegit que no solament cal depurar totes les aigües costaneres sinó també les de l'interior, per mantenir 
la millor qualitat de les aigües per al proveïment de poblacions i els usos de regadiu.Així mateix, en matèria de residus, el 
ministre ha valorat que la producció de residus municipals ha disminuït des de 2000 a 2011 en un 19,3 per cent, i que els 
espanyols han passat de generar 658 quilos per habitant a l'any d'escombraries a 531 quilograms per habitant i any, mentre 
les taxes globals de reciclatge augmenten "de forma constant". 
 
Font: 
Ecoticias  (13 de novembre de 2013) 
http://www.ecoticias.com/co2/85682/noticia-medio-ambiente-Espana-cumplir-ProtocoloKioto-comprando-millones-derechos 
 
Volen incloure el benestar animal en la Constitució espanyola  
 
L'Associació Parlamentària en Defensa dels Animals (APDDA) reclama que la incorporació de la protecció i del benestar dels 
animals s'incorpori a la Constitució Espanyola, a més de que s'engegui d'una llei estatal de protecció animal. 
 
Així es desprèn de les conclusions de les I Jornades celebrades per 
aquesta associació parlamentària, així com l'enduriment del Codi Penal 
en matèria de maltractament animal, o la introducció del caràcter 
jurídic de 'ser sentiente' que tenen els animals. 

Segons APDDA i el centenar d'organitzacions que van participar en la 
trobada, existeix una "passivitat legislativa i reglamentària", a més 
d'una legislació espanyola "insuficient, deficient i obsoleta", "quan no 
contradictòria", en matèria de benestar i protecció animal, en 
comparació d'altres països veïns. 

És per això que els parlamentaris animalistes veuen necessari aprovar 
una llei estatal de protecció animal, que serveixi com a norma bàsica 
de la legislació autonòmica i de la llei de bases de règim local. 

D'altra banda, assenyala que és necessària la incorporació de noves conductes delictives i penes de presó efectives en la 
reforma del Codi Penal en curs, així com la ratificació del Conveni per a la protecció dels animals de companyia del Consell 
d'Europa, fet a Estrasburg el 13 de novembre de 1987. 

Font: Ecoticias 



 
12

Igualment, d'aquestes conclusions contrasten que, davant una major sensibilització de l'opinió pública espanyola respecte al 
benestar animal, que permetria un nou impuls legislatiu, es troba la "preocupant indiferència i insensibilitat de moltes 
administracions públiques" amb aquest assumpte. 

Les conclusions destaquen, a més, la importància de l'educació, remarcant la necessitat d'impartir cursos de formació i 
sensibilització orientats al respecte i protecció dels animals, en escoles i instituts. 
 
Font: 
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http://www.ecoticias.com/naturaleza/86157/noticia-medio-ambiente-Quieren-incluir-bienestar-animal-Constitucion-espanola  
 
El Congrés dóna llum verda definitiva a la Llei d'Avaluació Ambiental, que inclou l'acord sobre el 
transvasament Tajo-Segura 
 

El Ple del Congrés dels Diputats ha donat llum verda definitiva aquest dijous al projecte de Llei d'Avaluació Ambiental que 
inclou els acords del Memorandum del Tajo que regulen el transvasament Tajo-Segura, escurça els terminis per obtenir una 
declaració d'impacte ambiental (actualment pot perllongar-se més de deu anys), o obliga les pràctiques de fracking a 
sotmetre's a una Avaluació d'Impacte Ambiental. 

En concret, el Ple del Congrés ha ratificat aquest dijous les esmenes procedents del Senat (dos de CiU de caràcter tècnic), 
amb el suport majoritari del PP. Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat 
(BOE), que serà previsiblement en els propers dies. 

Durant tota la seva tramitació parlamentària, tant diputats com a senadors de l'oposició han criticat que la normativa s'hagi 
tramitat pel procediment d'urgència, en un moment en el qual s'està modificant la directiva europea d'Avaluació Ambiental, 
la qual cosa obligarà al Govern a modificar la nova llei en el termini de dos anys. 

A més, han rebutjat la manca de rigorositat en les avaluacions d'impacte ambiental que proposa la nova llei, en pro  
d'afavorir, simplificar i agilitar els procediments, cosa que pot comportar beneficis per a interessos econòmics. Entre les 
principals crítiques els grups han incidit en la inclusió del transvasament del Tajo-Segura en la Llei d'Avaluació d'Impacte 
Ambiental, sense que figuri en el Pla Hidrològic de la Conca del Tajo, ni s'hagi pogut sotmetre a informe de diferents entitats 
de l'Estat. 

El text recull el Memorandum del Tajo pel qual "en funció de les existències conjuntes" en Entrepeñas (Guadalajara) i 
Buendía (Conca), a principis de cada mes es decidiran transvasaments amb un màxim anual total de fins a 650 hectòmetres 
cúbics (hm3) en cada any hidrològic. 

D'aquesta manera, els volums d'aigua determinants de la regla d'explotació del transvasament Tajo-Segura s'actualitzaran 
mitjançant decret, amb l'objectiu d'adequar "de forma flexible" les magnituds a les variacions hidrològiques observades en 
els últims anys i comptar amb instruments "àgils" per adaptar-se als possibles efectes d'alteració hidrològica, com els induïts 
pel canvi climàtic. Quant a la incorporació del transvasament, segons consta en el projecte de Llei, s'introdueixen 
modificacions relatives als transvasaments interconques en general i, en particular al funcionament del transvasament Tajo-
Segura. 

L'objectiu, segons el preàmbul de la norma, és atorgar seguretat jurídica al sistema general i establir un mecanisme de 
seguretat i estabilitat tècnica en ordenar al Govern l'actualització mitjançant reial decret de les magnituds determinants de la 
regla d'explotació del transvasament. 

La Llei d'Avaluació Ambiental pretén al seu torn escurçar els terminis per obtenir una declaració d'impacte ambiental que, en 
l'actualitat es pot demorar fins a deu anys. Així, estableix terminis màxims per a l'avaluació estratègica ordinària, el termini 
de la qual serà de 22 mesos prorrogable dos mesos més per raons justificades degudament motivades. 

Per a l'Avaluació Ambiental estratègica simplificada, el termini màxim serà de quatre mesos; l'avaluació d'impacte ambiental 
ordinària es tramitarà en quatre mesos, prorrogable per dos mesos més per raons justificades degudament motivades, 
mentre que l'avaluació d'impacte ambiental simplificada tindrà una tramitació de tres mesos. 

A més, incorpora com a novetat la creació dels bancs de conservació d'hàbitat, un nou mecanisme voluntari que permet 
compensar, reparar o restaurar les pèrdues netes de valors naturals. Així, els crèdits generats als bancs de conservació de la 
naturalesa seran inscrits en un registre oficial dependent del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient i podran ser 
comercialitzats en condicions de lliure mercat. 
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Per la seva banda, Manuel Luis Torres, del PP, ha ressaltat que amb aquesta normativa es pren en consideració el canvi 
climàtic en les avaluacions ambientals, se sanciona el bunkering, o es reforça la regulació sobre els efectes d'alguns 
projectes que poden afectar al sòl, com els estudis sísmics. 

En matèria d'aigua, ha destacat que aquest projecte de Llei aporta estabilitat al transvasament Tajo-Segura, que tindrà rang 
de llei en incorporar-se en aquest projecte, on es plasmen els continguts essencials de l'acord, pel que fa a les garanties de 
les conques cedents, l'eliminació de les discrecionalitats i arbitrarietats en les actuacions en les conques receptores. "Amb 
aquest pacte entre la comunitats autònomes de les conques del Tajo, Xúquer i Segura, el ministre de Medi ambient ens ha 
demostrat que amb bona voluntat entre totes les parts els acords són possibles", ha afirmat. 

El portaveu de Medi ambient del PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat que el Govern porta la "foto" del transvasament Tajo-
Segura a rang de llei i ha assegurat que això representa el "consens entre companys de partit" i no entre comunitats 
autònomes. Així mateix, ha assenyalat que aquesta normativa no atén a "cap" directiva o legislació europea. "Ministre, com 
aspira a ser comissari (europeu), ja resoldrà aquest nyap", ha ironitzat aquest diputat dirigint-se a Cañete. 

Per a la diputada d'IU, Laia Ortiz aquesta normativa, "feta per la porta de darrere", va començar sent una llei d'impacte 
ambiental i, no obstant això, "va a acabar sent la llei dels transvasaments". Al seu judici, no serveix per millorar la protecció 
del medi ambient, redueix la capacitat de decidir de la ciutadania, està "plena de llacunes" i posa en pràctica la "errònia" 
afirmació que "el medi ambient no pot ser un llast per a l'economia". 

Durant el debat d'aquesta llei aquest dijous, PP i CiU han coincidit a l'hora de sol·licitar al Ministeri de Medi ambient que 
convoqui un grup de treball obert a totes les comunitats autònomes i als sectors implicats perquè estudiï i formuli 
proposades sobre el desenvolupament reglamentari dels bancs de conservació. 

Al seu torn, demanen que el reglament que desenvolupi la institució dels bancs de conservació haurà de promoure que les 
mitjanes compensatòries es vinculin amb prioritat al territori en el qual s'executi el projecte. Igualment, han subscrit que 
durant el desenvolupament reglamentari d'aquesta llei, les declaracions d'impacte ambiental hauran de poder contemplar 
mesures preventives, correctores i compensacions que actuïn sobre el factor ambiental impactat, procurant que es pugui 
beneficiar en primer terme el territori on s'executi el projecte. 
 
Font: 
Europapress (28 de novembre de 2013) 
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-congreso-da-luz-verde-definitiva-ley-evaluacion-ambiental-incluye-
acuerdo-trasvase-tajo-segura-20131128173209.html  
  
Absolta la pianista de Puigcerdà per a la qual el fiscal demanava presó pel soroll  
 
Tocar el piano a la seva casa durant quatre anys, finalment, no és cap delicte. L'Audiència Provincial de Girona va absoldre 
ahir a Laia Martín, la jove de 26 anys per a qui inicialment la fiscalia demanava set anys i mig presó, després que una veïna 
la denunciés a ella i als seus pares pels sorolls que emetia quan assajava en el seu pis de Puigcerdà (Girona). La denunciant, 
Sonia Bonsom, va al·legar a més danys psicològics per haver hagut d'aguantar durant tot aquest temps el so de 
l'instrument. 
 
“En aquest procés s'ha disparat contra tot el que es 
movia, per elevació i amb pólvora de rei”, sosté la 
demoledora sentència del tribunal. Els magistrats 
consideren que no ha quedat provat que els assajos de 
Martín depassessin els decibels màxims establerts per 
l'Ajuntament de Puigcerdà, ni que fos aquest soroll el que 
acabés provocant en Bonsom un “trastorn adaptatiu amb 
ansietat”. 

El tribunal retreu en la seva sentència la “absoluta falta de 
fonament” de les acusacions contra Martín i els seus 
pares, i lamenta l'extens procés penal —que es va iniciar 
en 2007— al que s'ha sotmès als encausats, que han 
estat víctimes de la “pena de banqueta injusta i 
injustificada”. 

També critica les elevades penes sol·licitades tant per la fiscalia, que inicialment demanava set anys i mig de presó pels 
delictes contra el medi ambient i per lesions psíquiques, i que després va rebaixar aquesta petició a 20 mesos de presó, com 
per l'acusació particular. “La temptativa d'homicidi de la denunciant li hagués comportat una pena d'inferior entitat”, recorda 
el tribunal, que a més destaca que el cas “ja va pels 1905 folis”, ha durat quatre dies de judici, i ha requerit de la declaració 
de 38 persones, entre acusats, testimonis i perits. 

Font: El País 
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L'Audiència admet que les harmonioses notes d'un piano poden convertir-se en alguns casos en un “soroll que pot fer perdre 
els nervis més temperats”. Però considera que això no ha quedat acreditat en el judici contra Martín. No s'han presentat 
mesuraments degudament realitzats —el sonòmetre de la policia local no estava ben calibrat—, ni els testimonis, a part dels 
denunciants, han sostingut que el soroll anés intens. El tribunal assenyala també que cap altre veí ha estat proposat per 
ratificar la molèstia que causava el piano de Martín. Per contra, a favor de la família destaca que van insonoritzar una de les 
habitacions i el segon piano que van comprar quan van ser requerits, i que no s'ha aportat cap pericial que demostrés que 
aquesta tasca d'insonorització estigués mal feta. 

Per tot això, i de forma vetllada, l'Audiència apunta a una enemistat entre denunciants i denunciats com a fons de la disputa 
pel soroll. I per demostrar-ho cita dues denúncies anteriors que Bonsom va interposar contra la mare de Martín per 
qüestions que es van saldar en judicis de faltes absolutoris. El tribunal, per tant, té “el dubte fundat que els patiments 
soferts per la denunciant també s'hagin exagerat, focalitzant els pianos dels acusats com a font de la seva dolència”. Ara 
tant la fiscalia com l'acusació particular poden interposar un recurs davant el tribunal Suprem. 
 
Font: 
El País (26 de novembre de 2013) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/26/catalunya/1385486042_952494.html 
 
Gaspar Llamazares, Soraya Rodríguez, Pilar Bardem i Goya Toledo, units a Madrid contra les prospeccions 
 
Canàries ha llançat aquest dilluns la seva campanya internacional contra les prospeccions petrolieres que pretén fer Repsol 
en aigües de Lanzarote i Fuerteventura. L'acte s'ha celebrat al Cercle de Belles Arts de Madrid, on han acudit per mostrar el 
seu suport el diputat d'Esquerra Unida, Gaspar Llamazares, la portaveu socialista al Congrés dels Diputats, ¡Soraya 
Rodríguez, o les actrius Goya Toledo i Pilar Bardem, que ha llegit un manifest sota el títol “Per un Arxipèlag canari lliure de 
petroli”. 

La iniciativa www.savecanarias.org compta amb el suport de més de 40 institucions i organitzacions, que indiquen en el risc 
que implica el petroli per a Canàries i per al seu principal motor econòmic, el turisme. En aquesta web es duu a terme una 
campanya de recollida de signatures en contra d'aquest projecte. 

A l'acte a Madrid han acudit el president del Govern de Canàries, Paulino Rivero, el del Cabildo de Lanzarote, Pedro San 
Ginés, acompanyat pel vicepresident, el socialista Joaquín Caraballo. També han assistit consellers del Cabildo de 
Fuerteventura i representants de les ONG’s Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF. 

Però, a més, han estat presents altres organitzacions com a Fundació Oceana, Fundació Saramago, Fundació César 
Manrique, Fundació Renovables, Plataforma per un model energètic, Confederació dels Verds a Espanya, Equo, els sindicats 
UGT i CCOO, institucions científiques marines, pescadors canaris, col·lectius socials i ciutadans de Canàries i Balears, segons 
el Cabildo de Lanzarote. 

Els participants en aquesta campanya internacional han demanat públicament al Govern d'Espanya que suspengui 
“immediata i definitivament” aquest projecte petrolier. El Cabildo de Lanzarote ha destacat “l’èxit rotund” de la convocatòria. 

Sant Ginés ha assenyalat que “ha quedat demostrat que aquest conflicte no obeeix a un enfrontament polític, perquè mai 
una causa a Canàries ha comptat amb el suport d'un espectre social tan ampli”. Sant Ginés sí “ha trobat a faltar” la 
presència de el “PP canari”. 
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Catalunya: 
 
Més de 4.000 professionals participen al congrés Electric Vehicle Symposium & Exhibition EVS27 
 
Aquest mes de novembre Barcelona ha acollit dos esdeveniments que han situat la ciutat com la capital mundial de la 
mobilitat elèctrica: l’Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS27), i per al públic en general, l’Expoelèctric Fórmula-i. 
 
Del 17 al 20 de novembre, més d'1.300 congressistes, 230 expositors i 4.000 visitants de 58 països van participar al EVS27, 
el major esdeveniment del món per a professionals sobre mobilitat sostenible. 
 
L'Ajuntament va estar-hi present amb una zona expositiva compartida amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la 
Generalitat de Catalunya i la plataforma Live Barcelona. En aquest espai, l'Ajuntament va atendre més de 60 delegats 
internacionals i es van mantenir més de 50 reunions sectorials. L’stand també va comptar amb una Innovation Zone, un 



 
15

espai en el qual van poder presentar els seus productes i solucions vuit empreses de la ciutat: OTC Engineering, Drive the 
City, Evectra, Cinergia, Otocycles, Debione Motorcycles, Scutum i Alfer Motos. 
 
A més, 152 congressistes van participar a la "Barcelona Electric Mobility Tour", una ruta que mostra els projectes que estan 
convertint la capital catalana en una ciutat intel·ligent líder en mobilitat sostenible. 
 
D'altra banda, la nova edició de l’EXPOelèctric Fórmula-i va apropar una vegada més a la ciutadania les últimes tecnologies 
de la indústria del vehicle elèctric. El 16 i el 17 de novembre 10.000 persones van poder veure 150 vehicles elèctrics 
presentats per més de 40 expositors i van participar en 500 proves. 
 
L'esdeveniment va incloure per primera vegada "EV Large Scale Demonstration", una prova pionera a Europa que va 
mostrar als assistents com seria una ciutat 100% elèctrica a través de comparatives sonores, de qualitat de l'aire i emissions 
tèrmiques. Una de les conclusions d'aquest estudi, realitzat amb 56 vehicles elèctrics, és que amb l'ús de vehicles elèctrics 
Barcelona reduiria a la meitat la contaminació acústica respecte a un dia normal amb vehicles tèrmics. La capital catalana 
s'ha situat en la setena posició de les ciutats que afavoreixen la mobilitat elèctrica gràcies a la labor realitzada des de la 
plataforma públic-privada Live Barcelona. Actualment Barcelona ja supera els 250 punts de recarrega públics i disposa de 
més de 300 vehicles elèctrics a les flotes municipals. 
 
Font: 
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Entitats socials denuncien que el nou pla per a la millora de la qualitat de l'aire de la Generalitat no respon a 
un dels problemes greus de salut pública que sofreix Catalunya 

La contaminació de l'aire és un problema de salut pública de primer ordre, relacionat directament amb malalties 
respiratòries, cardiovasculars i el càncer. A les grans ciutats de Catalunya se superen els valors de seguretat que indica 
l'OMS per a partícules en suspensió (PM 10 i PM 2.5) i òxids de nitrogen (NOx). 

L'ozó troposfèric, un gas que afecta els teixits vius a nivell de terra, també registra nivells preocupants en la pràctica totalitat 
del territori català. Davant aquesta greu situació, la Comissió Europea té en marxa un procediment d'infracció per 
l'incompliment de la legislació europea. 

Cal recordar, a més, que un recent informe de l'OMS classifica la contaminació atmosfèrica com a agent cancerígen, al 
mateix nivell que l'amiant, el plutoni, la radiació i el fum del tabac. La Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, 
CCOO, UGT, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic i Ecologistes en Acció de Catalunya, han denunciat des de 
l'any 2011 la falta d'aplicació de mesures proporcionals a la gravetat del problema, competència de diverses administracions 
públiques.  

Especialment greu, diuen, és la inacció de la Generalitat de Catalunya, màxima competent en la matèria, atès que es van 
derogar mesures de l'antic pla de qualitat de l'aire però no es va aprovar un nou pla. 

El passat dia 11 de novembre es va exposar a informació el “Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire horitzó 
2015”, que ha de substituir l'anteriorment aprovat en 2007. Les organitzacions socials critiquen tant el fons com la forma de 
la proposta presentada pel Govern de la Generalitat. 

En relació al fons, manifesten que el pla no varia l'actual model de mobilitat, insostenible i amb forts costos que es desvien 
cap als ciutadans. 

Bona part de les mesures no tenen concreció, i unes altres consisteixen en accions voluntàries i incentius minsos per 
fomentar canvis. En altres casos, la Generalitat trasllada la responsabilitat als Ajuntaments. D'altra banda, es presenta el 
vehicle elèctric com la “gran solució”, establint incentius per a la seva compra. En la forma, per què es tracta d'un pla basat 
en mesures que ja van ser valorades i suspeses per la Comissió Europea el 2012, quan va rebutjar la moratòria que el 
govern català va presentar per sortejar durant cinc anys més les obligacions europees. Així mateix, el pla proposat inclou 
mesures ja realitzades (amb escàs resultat, per cert) i, fins i tot, plans que actualment ja han caducat. 

Les organitzacions anuncien la presentació d'al·legacions al pla en el termini establert. Existeixen alternatives que no s'han 
explorat com seria necessari, i que han de tenir com a base la potenciació decidida del transport públic. No es tracta 
d'abocar nous recursos econòmics, si no de priorització de les inversions i, sobretot, de voluntat política per fer un país més 
saludable i just. També convocaran pròximament una jornada tècnica sobre la qüestió, per analitzar conjuntament la 
situació i donar a conèixer el posicionament i les propostes de la ciutadania, i a la qual convidessin a la directora de la 
Direcció general de Qualitat Ambiental, màxima responsable de les polítiques de control de la contaminació atmosfèrica a 
Catalunya. 
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Una drecera aplana els transvasaments sense comptar amb la Generalitat. El Govern central afavoreix els 
transvasaments mitjançant cessions dels drets o vendes d'aigua, i será suficient el permís de la Direcció 
general de l'Aigua  

El Govern central ha trobat una drecera per aplanar el camí als transvasaments i evitar l'oposició de les comunitats 
autònomes (la de la Generalitat, per exemple, en el transvasament de l'Ebre). Els transvasaments podran fer-se mitjançant 
cessions de drets o vendes d'aigües entre conques diferents, amb el que no es requerirà el consentiment de les autonomies. 
Serà suficient amb una autorització de la direcció general de l'Aigua. 

Fins ara, es donava per fet que els futurs transvasaments tindrien una planificació prèvia en cada conca hidrogràfica i, com a 
colofó, un nou Pla Hidrològic Nacional confirmat per les Corts. No obstant això, el Govern ha vist que no fa falta una 
arquitectura legal tan complexa. Ha trobat la clau. I per a això ha imprès un nou gir recentralitzador en matèria de política 
hidràulica mitjançant dues esmenes introduïdes en el projecte de la llei d'Avaluació Ambiental, en tràmit al Senat. Mai millor 
dit, es recorre al "Aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid...". 

La primera esmena modifica la llei d'Aigües per suprimir l'autorització de les Corts en els transvasaments mitjançant cessions 
de drets o vendes de cabals entre conques hidrogràfiques. A Catalunya, seria suficient que les comunitats de regants de 
l'Ebre i la comunitat autònoma de València arribessin a un acord per possibilitar una transferència de cabals a través del 
canal Sénia-Xerta, ja construït. Fins ara, transvasaments i cessions d'aigua interconques eren alguna cosa excepcional 
(sequeres i altres) i requerien un tràmit extraordinari, així com la llum verda del Congrés, mentre que a partir ara podran 
generalitzar-se en suprimir-se el tràmit en les Corts. 

L'esmena diu que "la direcció general de l'Aigua podrà autoritzar" aquesta cessió de drets i "l'ús d'infraestructures que 
interconnecten territoris de diferents plans". Joan Sabaté, senador del PSC, va afirmar que "la reforma s'ha fet d'amagat i 
aplana el camí als transvasaments sense participació". 

La previsió era que s'aprovés anit. "És una reforma opaca, que contradiu i eludeix el principi bàsic de planificació, en 
excloure del control del Pla Hidrològic les cessions d'aigües entre territoris de diferents plans hidrològics", diu María Soledad 

Gallego, de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua. L'esmena permetrà 
generalitzar els mercats d'aigua interconques, de manera que les 
comunitats de regants (Guadalquivir, Tajo, Xúcar) venen els drets a usuaris 
d'altres conques sempre que hi hagi una o diverses conduccions per portar 
l'aigua. 

Una segona esmena modificarà la llei del Pla Hidrològic Nacional (2005), per 
organitzar "les transferències ordinàries" entre demarcacions. La direcció 
general de l'Aigua fixarà un límit màxim als desembassaments i a la 
disponibilitat d'aigua per atendre la demanda interna en les conques 
cedents. "Això afavoreix la fixació de suposats excedents trasvasables i, a 
més, vulnera els drets de les institucions i els usuaris de la conca cedent, 
que perden capacitat de participació en la gestió del recurs", segons 
Gallego. 

Sabaté ha explicat que les dues disposicions "traspassen les competències" 
del ministeri de Medi ambient i ha denunciat que el Govern actual "té la 
idea que el creixement econòmic és contradictori amb la protecció 
mediambiental i aquesta idea ja no és pròpia de les polítiques europees". 

Font: 
La Vanguardia (22 de novembre de 2013). 
http://www.lavanguardia.com/natural/20131122/54394382117/atajo-facilita-trasvases-sin-contar-con-generalitat.html 
 
Aprovada inicialment la modificació dels Plans Directors Urbanístics del sistema costaner 
 
Els 47 càmpings preexistents situats en primera línia de costa podran seguir operant i millorar les seves instal·lacions. Es 
permetrà rehabilitar edificacions existents per a nous usos, però no construir-ne altres de noves. 
 
Els dos plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC) existents es van aprovar amb la finalitat de protegir el 
litoral català d'una excessiva urbanització. Així, vetllen especialment per una franja de 500 metres d'amplària situada en 
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primera línia de costa, que es considera sòl no urbanitzable però que, a diferència d'altres zones amb aquesta mateixa 
classificació, tenen uns usos permesos molt més restrictius. En aquesta franja de protecció especial, es troben un total de 47 
càmpings, que ja operaven des de feia anys en el moment que es van aprovar els dos PDUSC. Alguns d'aquests, d'altra 
banda, no són compatibles amb l'actual normativa urbanística, bé per la seva antiguitat, bé perquè no van tramitar tots els 
permisos necessaris. 

 
Així mateix, en aquesta zona litoral tan restringida existeixen una 
sèrie d'edificacions en un deficient estat de conservació que 
espatllen el paisatge però sobre les quals, fruit d'aquestes mateixes 
restriccions, no es pot actuar. 
 
A la fi del passat mes de juliol, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat va engegar la modificació dels dos PDUSC, que avui, 
dia 2 de desembre, ha aprovat inicialment la Comisió de Política 
Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC). 
 
D'aquesta manera, les activitats preexistents, com els càmpings, es 
podran mantenir, permetent la millora de les seves instal·lacions i 
fins i tot la seva ampliació, en alguns supòsits. 
 
En alguns casos, a més, es proposarà el trasllat d'unitats 
d'acampada o d'instal·lacions dels càmpings terra endins, per 
prevenir afectacions causades per la dinàmica pròpia del litoral, com 
a temporals, onatge, sedimentació o erosió. Igualment, si els 
ajuntaments ho consideren oportú, es podran regularitzar els 
càmpings avui implantats. Quant a les edificacions existents, es 
podran rehabilitar per corregir el seu negatiu impacte paisatgístic i 
implantar activitats turístiques, sempre que estigui previst pel 
planejament municipal. Això sí, no es permetran noves 
implantacions i les ampliacions quedaran limitades a les de 
grandària més reduïda. 

 
Font: 
Gencat.cat (2 de desembre de 2013) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=233953&idioma=0&departament=45&canal=46 
 
Agricultura intervé, en una fira internacional d'animals, cinc exemplars de l'espècie tortuga mediterrània 
procedents de la República Txeca 
 
Membres del Grup de Suport de fauna i flora del Cos d'Agents Rurals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Mitjà Natural han culminat una recerca relacionada amb el tràfic internacional de fauna amenaçada i utilització 
fraudulenta de certificats CITES.  
 

El Conveni CITES regula el comerç d'espècies amenaçades de fauna 
i flora amb la finalitat de preservar la conservació de les espècies 
mitjançant el control de comerç internacional d'espècies silvestres 
amenaçades i dels seus productes, exigint la utilització de permisos 
oficials per a aquest comerç. 
 
La recerca es va iniciar com a conseqüència d'una inspecció que es 
va realitzar en una fira internacional celebrada a Sabadell a la 
primavera, on un gran nombre d'expositors de tot el món 
assisteixen anualment per comercialitzar animals nascuts en 
captivitat. 
 
En aquesta fira es poden trobar rèptils, amfibis, peixos, artròpodes, 
petits mamífers i tot tipus de productes i accessoris per als 
mateixos. 
 

Durant la inspecció, els agents van poder detectar, en un stand, la presència de cinc exemplars de l'espècie Testudo 
hermanni l'edat de la qual no es corresponia amb la data d'expedició dels certificats CITES emesos en la República Txeca. 
 
Així mateix, entre la documentació acreditativa dels exemplars, figuraven uns documents específics de registre fotogràfic del 
peto de les tortugues, efectuades als pocs dies del seu naixement, que no es corresponien amb els petos de les tortugues 
que s'estaven inspeccionant. 

Foto: ecoticias.com 
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Davant les sospites fundades de la presumpta utilització fraudulenta de certificats CITES, els agents van procedir a la 
intervenció dels animals així com de tota la documentació. Cal esmentar que, a Catalunya, aquesta espècie de la fauna 
salvatge autòctona es troba inclosa en l'annex amb la categoria B al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de protecció dels animals, i es prohibeix, entre uns altres, la tinença, tràfic i comerç. 
 
Les tortugues van ser dipositades al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya i personal tècnic de la direcció 
general del Medi Natural i Biodiversitat, també del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
van emetre un informe pericial, en el qual s'identifiquen les tortugues i es dictamina que tenen, com a mínim, 6 anys d'edat; 
l'informe també observa que els dissenys dels petos revisats no es corresponen amb el disseny dels petos dels exemplars 
que acompanyen la documentació intervinguda. 
 
Finalment, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha posat en coneixement de la 
Fiscalia de Medi Ambient els fets succeïts, ja que s'observa la comissió de dos presumptes delictes, un contra la fauna i un 
delicte de falsedat documental. 
 
Font: 
Gencat.cat (18 de novembre de 2013) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=230530&idioma=0&departament=5&canal=6 
 
URV-CEDAT 

Seminari “Recerques predoctorals en Dret Ambiental” 

El passat 15 d'octubre de 10 a 14h, es va celebrar, a l'Aula Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, el 
primer Seminari de Recerques predoctorals en Dret Ambiental. S’hi van presentar les recerques més recents en Dret 
Ambiental que estan realitzant els estudiants de doctorat del Departament de Dret Públic i del CEDAT. 

En el seminari van intervenir els següents estudiants predoctorals: Isabel Vilaseca Boixareu (Democràcia participativa en 
matèria de medi ambient); Beatriz Felipe Pérez (Moviments induïts pel canvi climàtic); Thays Ricarte López (El deute 
ecològic com a matriu per a la definició de la nova gobernança global); Gabriela Fauth (revitalització dels espais portuaris en 
el marc dels jocs olímpics); Lorena Martínez (L'arbitratge Inversor-Estat i les seves implicacions sobre la gobernança 
ambiental); Marina Rodríguez Beas (Urbanisme comercial i sostenibilitat urbana); Malka San Lucas (Iniciativa Yasuní-ITT). 

L'acte es va tancar amb la intervenció de Paola Milenka Villavicencio, recentment doctorada amb la tesi “La contribució al 
desenvolupament sostenible del mecanisme per a un desenvolupament net”. Ella va aprofitar l'ocasió per compartir la seva 
experiència com a doctoranda i oferir alguns consells als estudiants.  

Font:  
URV (15 octubre 2013) 
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=agenda/acto014931.htm 

Connexió en directe des de Varsòvia, COP 19 Canvi Climàtic. “Les Conferències del Canvi Climàtic de Varsòvia: 
avanç i expectatives” 

El passat 20 de novembre, com es ve fent en els últims anys, el CEDAT va oferir al conjunt de la comunitat universitària la 
possibilitat accedir a la dinovena Conferència sobre Canvi Climàtic de Nacions Unides (COP19), a través d'un 
seminari/videoconferència que va tenir lloc a l'Aula Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, a les 14,30h. 

Com de costum, la persona a través de la qual es va establir la connexió amb Varsòvia, ciutat en la qual es va celebrar la 
Conferència, va ser el Dr. Rodolfo Godínez Rosales, director de Medi ambient de la Secretaria de Relacions Exteriors de 
Mèxic. El Sr. Godínez Rosales va analitzar el desenvolupament de la Conferència, destacant els seus avanços i fracassos, 
tenint en compte les expectatives inicials.  
 
Font:  
CEDAT (5 desembre 2013) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 

“Una tarda lúdica: cultura, diversió i residus 0” en el marc de la V Setmana Europea de Prevenció de Residus  

Dimecres passat 20 de novembre, a les 18,30h, el CEDAT i l’AAEDAT van organitzar una activitat, en el marc de la V 
Setmana Europea de Prevenció de Residus que promou l'Agència Catalana de Residus, dirigida a conscienciar a la comunitat 
universitària sobre la necessitat de reduir el volum de residus que generem diàriament i demostrar que això és possible a 
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través d'accions quotidianes, senzilles, que no tenen perquè implicar grans esforços i no tenen perquè estar renyides amb 
l'oci. 

Es va iniciar la sessió amb la projecció del documental “Taste the waste”, sobre la gravíssima problemàtica dels residus 
alimentaris a nivell mundial. Seguidament, es va obrir un debat sobre la crua realitat mostrada pel documental, guiat per la 
Dra. Núria Ruiz, professora de la URV de l'àrea de Química Inorgànica, i la Dra. Aitana de la Varga, professora de la URV de 
Dret Administratiu, especialitzada en Dret dels Residus. El debat va ser molt fructífer i d'ell va emergir una voluntat 
col·lectiva d'actuar per posar fre, almenys a nivell local, al contrasentit del sistema comercial d'aliments i a la ingent 
quantitat de residus alimentosos que generen les nostres societats, emparades per un marc normatiu disposat al servei dels 
interessos de les empreses i excessivament proteccionistes amb la salut pública. 

La sessió es va tancar amb un refrigeri, amb aliments que van aportar els assistents guiats pel principi de “residus 0”, i una 
barata d'objectes amb la finalitat de generar consciència sobre el contrasentit de l'acumulació de material.  
 
Font:  
AAEDAT (5 desembre 2013) 
http://aaedat.wordpress.com/2013/11/10/una-tarde-ludica-cultura-diversion-y-residuos-0-2/ 
 
Membres del CEDAT participen en la I Carrera Solidària de la Universitat Rovira i Virgili 
 
El passat 17 de novembre, a les 10.30h, amb un cel 
sorprenentment buidat contra tot els pronòstics, es va 
celebrar la I Carrera Solidària de la Universitat Rovira i 
Virgili, organitzada pel Centre de Cooperació al 
Desenvolupament URV Solidària (SEGEU) i Esports URV 
(CAU), amb el suport tècnic de l'empresa de gestió 
d'esdeveniments esportius Running Solutions. Van ser 10 
km de solidaritat, destinats a recaptar fons per al 
finançament de projectes d'innovació en acció social dins 
de l'àmbit local, que s'escolliran a través d'una 
convocatòria que s'obrirà pròximament dirigida a la 
comunitat universitària.  

La carrera va estar oberta al conjunt de la ciutadania. El 
CEDAT va estar molt ben representat amb la participació 
de la professora María Marquès; els estudiants del màster, 
Fred Larreategui i Jerónimo Basilio Sao Mateus; i les estudiants/becàries de doctorat, Thays Ricarte, Beatriz Felipe i Isabel 
Vilaseca, els qui en general van aconseguir una bona posició en la classificació final. 
 
Font:  
CEDAT (5 desembre 2013) 
 
Cicle de conferències “Els dijous cooperatius” sobre “Canvi Climàtic: la paradoxa del desenvolupament” 
 
“Els dijous cooperatius” és una activitat que organitza cada any el Centre de Cooperació al Desenvolupo “URV Solidària” en 
col·laboració amb altres institucions, per la qual s'ofereix al públic en general i a la comunitat universitària en particular, la 
possibilitat de conèixer a través de conferències les diferents visions sobre àmbits relacionats amb la cooperació al 
desenvolupament, el medi ambient, els drets humans, etc. 
 
Aquest any, el CEDAT, com ha fet en altres ocasions, ha col·laborat amb la “URV Solidària” en l'organització d'un cicle de 
conferències sobre canvi climàtic en el marc d'aquesta activitat. Aquest cicle s'ha compost de quatre sessions que s'han 
celebrat tots els dimarts, entre el 19 de novembre i el 12 de desembre, a l'Aula 311 i la Sala de Graus. 
 
Hi han participat diversos membres del CEDAT. En la primera sessió del cicle de caràcter introductòria, que va tenir lloc el 
dimarts 19 de novembre, la doctoranda Beatriz Felip Pérez va oferir una conferència sobre les migracions induïdes pel canvi 
climàtic. En la segona sessió, celebrada el 26 de novembre, on es va abordar la resposta que s'està donant a nivell 
internacional al problema del canvi climàtic, van intervenir la Dra. Susana Borràs, introduint el marc jurídic del canvi climàtic; 
la Dra. Paola Villavicencio, parlant sobre els mecanismes de desenvolupament net; i la doctoranda Malka San Lucas, 
especialitzada en la iniciativa Yasuní-ITT. En l'última sessió, celabrada el 12 de desembre, el Dr. Òscar Saladié, del 
Departament de Geografia de la URV i professor del Màster Oficial de Dret Ambiental, va intervenir en una taula rodona 
sobre la presència i l'impacte del canvi climàtic a la nostra casa. 
 
Uns altres dels conferenciants que han passat per aquest cicle són: l'economista Javier Coca, que va parlar sobre el mercat 
de carboni; el Dr. Rodolfo Godínez Rosers, qui va oferir informació de primera mà sobre el desenvolupament de la COP19 a 
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Varsòvia; el Sr. FrancesoFilippi, qui va parlar sobre el canvi climàtic i la cooperació al desenvolupament; la Dra. Heike 
Schroeder, la qual es va centrar en el mecanisme REDD; el Dr. Joan Anton Font qui es va encarregar de moderar la taula 
rodona de l'últim dia en la qual, a més del Dr. Saladié, van intervenir el Dr. Fernando Zamora i el Sr. Salvador Samitier.   
 
Font:  
CEDAT (13 diciembre 2013) 
 
AAEDAT 
 
Col·loqui sobre medi ambient “Impactes ambientals i vulneració de drets indígenes: el cas de Belo-Monte a 
Brasil i de l’’Aqüeducte Independència’ a  Sonora, Mèxic” 

El dimarts, 3 de desembre, va tenir lloc el Col·loqui sobre Medi ambient titulat: “Impactes ambientals i vulneració de drets 
indígenes: el cas de Belo-Muntanya a Brasil i de el ‘Aqüeducte Independència’ en Sonora, Mèxic”. El col·loqui va constar de 
dues ponències (d'uns 30 min. cadascuna) d'estudiants del Màster en Dret Ambiental de la URV, Jerónimo Basilio i Itzel 
Ramos, respectivament. 

El cas de la presa de “Belo-Monte”: 

Jerónimo Basilio va parlar sobre el cas de la central 
hidroelèctrica més gran del món que s'està construïnt en 
l’Amazonia Brasilera, en l'estat de Pará. L'argument del 
Govern brasiler per justificar la construcció és el d'atendre 
la necessitat energètica del país, creixent amb el 
desenvolupament econòmic. L'obra està integrada al 
programa d'acceleració del creixement (PAC), que preveu 
diverses obres d'infraestructures per tot el país. 

Encara que el projecte de construcció de la presa sigui 
antic, dels anys setanta, les discussions van adquirir major 
proporció després de 2005, quan el Congrés Nacional va 
autoritzar al Govern Federal, a través del Decret Legislatiu n. 788/2005, a realitzar l'aprofitament hidroelèctric del Riu Xingu, 
després de les avaluacions d'impacte ambiental, i encara més quan l’IBAMA va concedir les Llicències Prèvies i d'instal·lació 
de l'obra, al gener de 2010 i gener de 2011, respectivament. 

Diverses Organitzacions no Governamentals vinculades a qüestions ambientals, així com Organitzacions indigenistes, i la 
pròpia societat vénen manifestant-se contra el projecte des del seu inici. El Ministeri Públic Federal de Brasil i altres 
associacions van demandar l'Estat i les empreses responsables pel projecte, per diverses raons i irregularitats en els 
procediments del llicència ambiental. 

Al novembre de 2010, AIDA i diverses ONGs van portar el cas a la Comissió Interamericana de Drets Humans, que l’01 
d'abril de 2011 va adoptar la Mesura Cautelar 382, sol·licitant a Brasil la suspensió de les obres fins que fossin implementats 
alguns requisits, relacionats amb la consulta prèvia als pobles indígenes afectats. 

El cas de l’ “Aqüeducte Independència”: 

Itzel Ramos va analitzar i impulsar un debat sobre els nombrosos conflictes que es van plantejar entorn del cas de la 
concessió de l'Aqüeducte Independència que l'Estat Mexicà va dur a terme fa tres anys, amb la finalitat de transvasar, des 
de la presa “El Novillo”, al voltant de 60 milions de metres cúbics d'aigua de les conca del Rio Yaqui fins a la conca del Rio 
Sonora, a la ciutat d’Hermosillo, Sonora. Sobre aquesta aigua, la Tribu Yaqui té els drets de disposició en raó del 50% 
concedit el 1940 per Decret Presidencial. 

Els Yaquis són un Poble indígena de l'Estat de Sonora, Mèxic, situat al llarg del Riu Yaqui, els quals a través de la història 
han lluitat per conservar el seu territori i els seus recursos naturals, ja que aquests representen la seva identitat cultural i 
supervivència. Estan organitzats en vuit pobles tradicionals: Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Tórim, Vicam, Pótam, 
Ráhum, Huirivis i Belem. Els habitants d'aquests 8 pobles han estat víctimes de la violació de drets per part de l'Estat 
Mexicà. El poble de Vícam és qui ha encapçalat la lluita per la defensa de l'aigua. 

Font:  
AAEDAT (5 desembre 2013) 
http://aaedat.wordpress.com/2013/11/23/impactos-ambientales-y-vulneracion-de-derechos-indigenas-el-caso-de-belo-
monte-en-brasil-y-del-acueducto-independencia-en-sonora-mexico/ 
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Unió Europea: 
 
Reglament (UE) nº 1010/2013 de la Comissió de 17 d'octubre de 2013 pel qual es prohibeix la pesca de sabre 
negre en aigües de la UE i aigües internacionals de les zones VIII, IX i X per part dels bucs que enarboren el 
pavelló d'Espanya. 
 
Per a més informació:  
DOUE L 280 de 22.10.2013, p. 1/2.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:280:0001:0002:ES:PDF 
 
Reglament (UE) nº 1180/2013 del Consell de 19 de novembre de 2013 pel qual s'estableixen, per 2014, les 
possibilitats de pesca aplicables en el mar Bàltic a determinades poblacions i grups de poblacions de peixos.  
 
Per a més informació:  
DOUE L 313 de 22.11.2013, p. 4/12.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:313:0004:0012:ES:PDF 
 
Decisió de la Comissió de 26 de novembre de 2013 relativa a la notificació per la República Hel·lènica del pla 
nacional transitori al fet que es refereix l'article 32 de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, sobre les emissions industrials.  
 
Per a més informació:  
DOUE L 317 de 28.11.2013, p. 35/37.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:317:0035:0037:ES:PDF 
 
Espanya: 
 
Resolució de 18 de novembre de 2013, de la Direcció general de l'Aigua, per la qual es publica l'Acord del 
Consell de Ministres de 15 de novembre de 2013 sobre aprovació de les noves tarifes per a aprofitament de 
l'aqüeducte Tajo-Segura. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 285 de 28 de novembre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/28/pdfs/BOE-A-2013-12473.pdf 
 
Ordre AAA/2230/2013, de 25 de novembre, per la qual es regula el procediment de comunicació entre les 
administracions autonòmiques, estatal i comunitària de la informació oficial dels espais protegits Xarxa 
Natura 2000. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 288 de 02 de desembre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/02/pdfs/BOE-A-2013-12567.pdf 
 
Ordre AAA/2231/2013, de 25 de novembre, per la qual es regula el procediment de comunicació a la 
Comissió Europea de les mesures compensatòries en matèria de conservació de la Xarxa Natura 2000 
adoptades en relació amb plans, programes i projectes, i de consulta prèvia a la seva adopció, previstes en la 
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 288 de 02 de desembre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/29/pdfs/BOE-A-2013-11301.pdf 
 
Llei Foral 30/2013, de 15 d'octubre, per la qual es prohibeix al territori de la Comunitat Foral de Navarra l'ús 
de la fractura hidràulica com a tècnica de recerca i extracció de gas no convencional. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 268 de 08 de novembre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11695.pdf 
 
Ordre IET/2059/2013, de 6 de novembre, per la qual es convoquen subvencions a les plantes 
potabilitzadores per a dessalació d'aigua de mar en les Illes Canàries. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 268 de 08 de novembre de 2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11711.pdf 
 
Catalunya: 
 
Resolució TES/2375/2013, de 29 d'agost, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental 
del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina promoguda per Agrícola Ramadera Torradeflot, SCCL, al  
terme municipal de L'Espluga Calba.  

 
Per a més informació: 
DOGC nº 6502 de 15/11/2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6502/1325393.pdf 

 
Resolució TES/2376/2013, de 29 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord de no aplicació del tràmit 
d'avaluació d'impacte ambiental del Projecte de modificació substancial en l'establiment de l'empresa 
Euromed, SA, en el terme municipal de Mollet del Vallès.  

 
Per a més informació: 
DOGC nº 6502 de 15/11/2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6502/1325351.pdf 
 
Resolució TES/2378/2013, de 9 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord de Declaració d'Impacte Ambiental 
del Projecte de construcció d'una nova planta de tractament de RESTA, una nova planta de tractament de 
voluminosos, la millora i l'ampliació de la planta de compostatge de fracció orgànica dels residus municipals 
(FORM) i altres modificacions, situat en el Centre de Tractament de Residus Municipals del Segrià (CTRM), en 
el terme municipal de Montoliu de Lleida.  
 
Per a més informació: 
DOGC nº 6502 de 15/11/2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6502/1325479.pdf 

 
Resolució TES/2397/2013, de 12 de novembre, per la qual es deixa sense efectes la convocatòria anticipada 
de subvencions a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per 
al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals, 
amb càrrec al pressupost 2013.  

 
Per a més informació: 
DOGC nº 6504 de 19/11/2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6504/1325787.pdf 

 
Resolució AAM/2434/2013, de 8 de novembre, per la qual es resol favorablement la modificació del plec de 
condicions de la Denominació d'Origen Protegida Pla de Bages. 

 
Per a més informació: 
DOGC nº 6507 de 22/11/2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6507/1326570.pdf 
 
Resolució AAM/2435/2013, de 4 de novembre, per la qual es resol favorablement la modificació del plec de 
condicions de la Denominació d'Origen Protegida Penedès. 

  
Per a més informació: 
DOGC nº 6507 de 22/11/2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6507/1326542.pdf 

 
Resolució AAM/2503/2013, de 22 de novembre, per la qual s'estableix la zona de seguretat entorn dels focus 
de foc bacterià (Erwinia amylovora), detectats en diferents municipis de les comarques del Segrià, La 
Noguera i El Baix Empordà. 

 
Per a més informació: 
DOGC nº 6513 de 02/12/2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6513/1327849.pdf 
 
Ordre AAM/300/2013, de 27 de novembre, per la qual s'incrementa la quantia del ajuts al sector pesquer en 
els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres per a algunes modalitats de pesca, d'acord amb el 
Fondo Europeu de la Pesca, corresponents als aturs efectuats en 2011 i 2012, convocades per l'Ordre 
AAM/178/2013, de 23 de juliol.  
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Per a més informació: 
DOGC nº 6514 de 03/12/2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6514/1328074.pdf 
 
JURISPRUDÈNCIA  

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal General de 8 d'octubre de 2013. Stichting Greenpeace Nederland i PA 
Europe/Comissió [Accés als documents. Reglament (CE) n ° 1049/2001. Documents relatius a la primera 
autorització de comercialització de la substància activa glifosat. Denegació parcial d'accés. Possible perjudici 
per als interessos comercials d'una persona física o jurídica. Article 4, apartat 5, del Reglament n ° 
1049/2001. Interès públic superior. Reglament (CE) n ° 1367/2006.  
 
Per a més informació: 
DO C 344 de 23.11.2013, p. 54/54. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:344:0054:0054:ES:PDF 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 3 d'octubre de 2013 (petició de decisió prejudicial 
plantejada per la Supreme Court. Irlanda). Donal Brady/Environmental Protection Agency (Medi ambient. 
Directiva 75/442/CEE. Purins produïts i emmagatzemats en una instal·lació porcina tot esperant ser cedits a 
agricultors que els utilitzen a les seves terres com a abonament. Qualificació de «residu» o «subproducte». 
Requisits. Càrrega de la prova. Directiva 91/676/CEE. Falta de transposició.   

Per a més informació: 
DO C 344de 23.11.2013, p. 23/24.   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:344:0023:0024:ES:PDF 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 3 d'octubre de 2013. Inuit Tapiriit Kanatami i 
altres/Parlament Europeu, Consell de la Unió Europea, Regne dels Països Baixos, Comissió Europea [Recurs 
de cassació. Reglament (CE) n ° 1007/2009. Comerç de productes derivats de la foca. Restriccions a la 
importació i a la comercialització d'aquests productes. Recurs d'anul·lació. Admissibilitat. Legitimació activa 
de les persones físiques i jurídiques. Article 263 TFUE, paràgraf quart. Concepte de «actes reglamentaris», 
Actes legislatius, Dret fonamental a la tutela judicial efectiva]. 
 
Per a més informació: 
DO C 344de 23.11.2013, p. 14/15  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:344:0014:0015:ES:PDF 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 3 d'octubre de 2013 — Comissió Europea/República de 
Letònia, República de Lituània, República Eslovaca, Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord (Recurs 
de cassació — Prevenció i control integrats de la contaminació — Règim per al comerç de drets d'emissió de 
gasos d'efecte hivernacle — Assignació de drets d'emissió per la República de Letònia — Període comprès 
entre 2008 i 2012). 
 
Per a més informació: 
DO C 344de 23.11.2013, p. 6/6.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:344:0006:0006:ES:PDF  

Espanya: 

Sentència del Tribunal Suprem STS 5490 de 18 de novembre 2013 (Sala del Contenciós, Secció 6ª. Ponent: 
Octavio Juan Herrero Pina). Expropiació forçosa. Preu just. Estació depuradora. No és aplicable doctrina de 
sistemes generals.  
 
Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6893985&links=medio%20
ambiente&optimize=20131129&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem STS 5467de 18 de novembre 2013 (Sala civil, Secció 1ª. Ponent: Antonio Sales 
Carceller). Béns de domini públic. Dret de concessió a favor de particulars reconeguts per la disposició 
transitòria primera de la Llei 22/1988, de juliol, de Costas. Qüestió de naturalesa administrativa i no civil. 
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Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6893950&links=medio%20
ambiente&optimize=20131129&publicinterface=true 
 
Catalunya: 

Sentència nº 245/2013 del Jutjat Contenciós-Administratiu de Barcelona de 22 d'octubre de 2.013. Secció 
nº9. Recurs nº436/2011. Ponent D. Angel Mateo Goizueta. Impost sobre grans establiments comercials; 
element superfície; impacte negatiu sobre el medi ambient; finalitat extrafiscal parcial; costes no 
internalitzades. Desestimatòria.  

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6889813&links=medio%2
0ambiente&optimize=20131126&publicinterface=true 

Sentència nº290/2013 del Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona de 22 d'octubre de 2.013. Secció 2ª. 
Recurs número 422/2012. Ponent Sra. Celia Aparicio Mínguez. Taller clandestí; inadmissió o desestimació 
recurs extraordinari; responsabilitat arrendador. Desestimatòria.  

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6890579&links=%22medi
o%20ambiente%22&optimize=20131126&publicinterface=true 

Sentència nº 243/2013 del Jutjat Contenciós-Administratiu de Barcelona de 21 d'octubre de 2.013. Secció 
nº9. Recurs nº654/2004. Ponent D. Angel Mateo Goizueta. Impost sobre grans establiments comercials; 
element superfície; impacte negatiu sobre el medi ambient; finalitat extrafiscal parcial; costes no 
internalitzades; inexistència discriminació arbitrària. Desestimatòria.  

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6891640&links=%22medi
o%20ambiente%22&optimize=20131127&publicinterface=true 

Sentència nº 945/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 30 de setembre de 2.013. Secció 1ª. 
Recurs nº176/2012. Ponent D. Dimitry Teodoro Berberoff Ajuda. Impost sobre grans establiments 
comercials; element superfície; impacte negatiu sobre el medi ambient; finalitat extrafiscal parcial; costes no 
internalitzades; inexistència discriminació arbitrària; Vot particular. Desestimatòria.  

Para más información: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6890778&links=%22medi
o%20ambiente%22&optimize=20131127&publicinterface=true 

Sentència nº 883/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de setembre de 2.013. Secció 1ª. 
Recurs nº831/2010. Ponent D. Emilio Rodrigo Aragonés Beltrán. Fiscalitat ambiental; compatibilitat de 
deduccions; impost de societats. Estimatòria.  

Para más información: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6892237&links=%22medi
o%20ambiente%22&optimize=20131128&publicinterface=true 
 

Sentència nº 982/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 2 d'octubre de 2.013. Secció 4ª. 
Recurs nº41/2013. Ponent Sra. Maria José Moseñe Gracia. Contaminació acústica; responsabilitat 
patrimonial; passivitat de l'Administració; nexe causal eficient. Desestimatòria.  

Para más información: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6898030&links=%22medi
o%20ambiente%22&optimize=20131204&publicinterface=true 

Sentència nº 1014/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 9 d'octubre de 2.013. Sala 
contenciosa administrativa. Secció 4ª. Recurs nº533/2011. Ponent D. Joaquin Borrell Mestre. Espai natural; 
danys en cultius; responsabilitat patrimonial; antijuricitat; causalitat. Desestimatòria.  
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Para más información: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6898027&links=%22medi
o%20ambiente%22&optimize=20131204&publicinterface=true 
 
ARTÍCLES 
 
Contaminació per radiació electromagnètica en persones vulnerables: tutela preventiva i generació d'altres 
fonts d'energia.  
Environmental Jurisprudence of the European and Inter-American Courts of Human Rights: Comparative 
Insights 
Looking Backward, Looking Forward: The Next 40 Years of Environmental Law. 
Oportunitat o obstacle? L'incipient dret a la participació pública en assumptes ambientals globals, a la llum 
de la teoria de la democràcia cosmopolita. 
 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 
Llibres i Monografies 
Pons Rafols, X.; Campins Eritja, M.; Castellà Andreu, J. M.; Martin Nuñez, E., La acción exterior y europea de la Generalitat 
de Cataluña, Madrid: Marcial Pons, 2012. 
 
Capítols de llibre i artícles en revistes 
Pigrau Solé, A., Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia 
y Ecuador, València: Tirant lo blanch, 2013, pp. 61-110. 
Jaria i Manzano, J., “El principio de precaucion como garantía de la justicia ambiental”, en Pérez Alonso, E.; Arana García, 
E.; Mercado Pacheco, P. (eds.), Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente, València: Tirant lo Blanch, 2012, pp. 375-
392. 
Nogueira López, A., “Los aprovechamientos de las aguas minerales y termales. Título habilitante”, en Embid Irujo, A., Usos 
del agua. Concesiones, autorizaciones y mercados de agua, Aranzadi, 2013, pp.145-177. 
Ramon Fuentes Gasó, “Aspectos controvertidos sobre el ejercicio de funciones de control e inspección en materia de 
protección del medio ambiente por parte de las entidades colaboradoras”, en Civitas. Revista Española de Derecho 
Administrativo, Núm. 154, pp. 343-360. 
 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT 
 
Jiménez Compaired, Ismael. Los Cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua; pròleg Antonio Embid Irujo. 
Cizur Menor, Aranzadi. 2012. 
Pérez Gabaldón, Marta. La Gestión intergubernamental de la política de cambio climático en España. Aranzadi, 2013. 
Guía "Green Commerce": compromiso para la minimización del impacto ambiental del pequeño comercio. València: 
Conselleria d’Economia, Indústria y Comerç D.L., 2012. 
Marco Marco, Joaquín J. La política de aguas en España: un laberinto jurídico-parlamentario. Madrid: Congrés dels Diputats, 
2012. 
Lord, R., S. Goldberg, L. Rajamani, J. Brunnée (eds). Climate Change Liability. Transnational Law and Practice. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012. 
 
AGENDA  
 
Defensa de tesis doctoral de la Sra. Marina Rodríguez Beas 
 
Dimarts que ve 17 de desembre, a les 11h, a la Sala de Vistes del Campus Catalunya, la Sra. Marina Rodríguez Beas, becària 
del Depertament de Dret Públic, i exalumna del Màster oficial de Dret Ambiental, defensarà la teva tesi doctoral, amb títol 
“El comerç a l’ordenament jurídic espanyol. L’urbanisme comercial i la sostenibilitat urbana”, coodirigida per la Doctora 
Judith Gifreu Font i la Doctora Lucía Casado Casado. 

Els membres del tribunal seran el Dr. Luciano Parell Alfonso, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III; el 
Dr. Manuel Ballbé Mallol, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Dra. Helena Villarejo, 
professora titular de la Universitat de Valladolid.      

Data: 17 de desembre de 2013, a las 11h 
Lloc: Sala de Vistes del Campus Catalunya de la URV (Av. Catalunya 5. Tarragona) 
Organitza: Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili 

Cicle de cinema ambiental a la Canonja 
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L'entitat “La Canonja 3-Poble, paisatge i sostenibilitat”, que té per objectius actuar en els àmbits del pobles, el paisatge i la 
sostenibilitat del municipi de la Canonja, organitza al llarg del mes de desembre un cicle de cinema de temàtica ambiental. 
Les pel·lícules es projectaran en el Orfeó Canongí. El programa és el següent: 
 
Diumenge 8: Terra Promesa 
Gus Van Sant, 106 minuts 
 
Diumenge 15: Sègula, lo futur de les Terres de l’Ebre 
Mario Pons Múria. 70 minuts. (Comptarà amb la presència del director) 
 
Diumenge 22: Ekümenopolis 
Imre Azem. 90 minuts (Comptarà amb la presència de Luismi Hurtado) 
 
Dissabte 28: Into Eternity 
Michael Madsein. 75 minuts. 
 
Data: 8, 15, 22 y 28 de diciembre 2013 
Lloc: Orfeó Canongí 
Organitza: La Canonja 3 amb la col·laboració del Orfeó Canongí y l’Ajuntamiento de la Canonja  

Per a més informació:  
http://lacanonja3.org/2013/12/04/cicle-de-cinema-ambiental/ 

Rodals i ciutats. L'equilibri és posible 
 
Proposta didàctica vinculada a una exposició i a una guia didàctica, en la qual es mostra la importància dels espais naturals 
que envolten les zones urbanes. 
 
L'exposició no només presenta els valors naturals d'aquests espais i les activitats agràries i d'oci que es duen a terme, sinó 
que incideix també en com es gestionen i en com els ciutadans poden intervenir en la seva conservació. L'exposició convida 
a fer una anàlisi del territori en el qual vivim i una reflexió de com volem que sigui aquest territori en el futur. El conjunt 
d'activitats de la guia didàctica van en el mateix sentit. 
 
L'exposició es dirigeix especialment als instituts de secundària i està acompanyada d'una guia pedagògica per treballar 
diferents aspectes a l'aula que podrà descarregar en format PDF, així com diverses activitats didàctiques per ampliar 
coneixements i treballar l'exposició a l'aula: audiovisual amb imatges de diversos àmbits del Vallès, joc interactiu, annex de 
fauna i flora, etc. 
 
Aquesta exposició ha estat elaborada amb el suport de l'Obra Social Caixa Sabadell i Diputació de Barcelona. 
 
Si està interessat a portar l'exposició al seu centre o municipi, pot contactar amb l’ADENC. 
 
Dates: De 25 de març de 2013 a 30 de desembre de 2013 
Lloc: Centre educatiu Adenc 
Organitza: Adenc 
 
Per a més informació:  
http://adenc.cat/node/386 

Primer Cicle “Impulsors de la RSC” -Compartir per a millorar- 
 
La Càtedra PISPO de RSC, com a generadora de coneixement, anàlisi i debat entorn de la RSC, i el Col·legi d'Economistes de 
Catalunya, com a centre de formació i fòrum d'opinió obert a la societat, presenten aquest cicle que pretén aflorar els reptes 
dels “practicants”, és a dir d'aquelles persones que tenen la responsabilitat de gestionar les polítiques de RSC de les 
organitzacions. Amb aquests fruits de la pràctica posats en comú i debatuts, es poden trobar accions/proposades/objectius 
per millorar la gestió estratègica de la RSC. 
 
Seguint un enfocament interactiu, les tres primeres sessions del Cicle constaran d'una ponència d'expert i un treball pràctic 
en grup. L'última sessió es desenvoluparà íntegrament en format taller. 
 
 
A qui es dirigeix? 
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Directius/ Caps de RSC d'organitzacions públiques i privades, amb una mínima experiència en el desenvolupament d'aquesta 
funció. 
 
Ponents i Directors de grups pràctics 
 
Valentín Alfaya, Director de Qualitat i Medi ambient de Ferrovial 
 
Juan José Almagro, President de DIRSE (Associació Espanyola de Directius de Responsabilitat Social) 
 
Josep Santacreu, Conseller Delegat de Grup DKV 
Xavier Carbonell, Director de RSC de MÀNEC 
 
Silvia Ayuso, Coordinadora de la Càtedra Pispo de RSC 
 
Anna Bolaños, Sòcia fundadora d'Assessorament, Estratègia i Mediació, BGM 
 
Marta Roca, Economista 
 
Quan? 
 
Sessió 1 (11 de desembre de 2013) - Gestió estratègica des de l'alta adreça 
Sessió 2 (15 de gener de 2014) - Gestió de la RSC en intern. El suport dels departaments 
Sessió 3 (12 de febrer de 2014) - Relacions amb grups d'interès. Clients i proveïdors 
Sessió 4 (12 de març de 2014) - Conclusions i reptes Primer Cicle "Impulsors de la RSC" 
 
Data: de 11 de diciembre a 12 de marzo (de 10 a 14h) 
Lloc: Col·legi d’Economistes de Catalunya (Sesiones 1y 4); Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) (Sesiones 2 
y 3) 
Organitza: Càtedra MANGO de RSC 
 
Per a més informació:  
http://us7.campaign-archive2.com/?u=ef2aae12535a7082ce35cf5d7&id=8f5f877888&e=f9d3b75aa9 
 
Etiquetatge ecològic. Una eina de competitivitat per millorar el sector de la construcció 
 
El compromís ambiental del sector de la construcció, fins avui, no ha estat massa important. Els avanços que s'han anat fent 
han estat més aviat de resposta a les noves exigències normatives que una veritable aposta per fer un sector més 
sostenible. La globalització i les exigències internacionals imposen nous reptes a les empreses, les quals han d'adaptar la 
seva estructura de producció i les seves estratègies comercials a oferir productes de menor impacte i a donar una informació 
transparent i verificada. 
 
En aquest camí sostenibilista, una peça essencial són les ecoetiquetes i més especialment les Declaracions Ambientals de 
Producte (DAP). És l'opció que des d'Europa s'ha considerat més idònia i, avui des de la voluntarietat i més endavant des de 
l'obligatorietat, les DAP seran el punt de partida per poder mesurar l'impacte ambiental dels edificis, sigui el que sigui el 
procediment de certificació escollit (BREEAM, Llegiu, Verda o qualsevol un altre). El fet que les ecoetiquetes de tipus II o 
DAP estiguin basades en l'anàlisi del cicle de vida dels productes, les fa especialment valuoses en la seva projecció 
internacional i donen valor afegit a les empreses que disposen d'elles. 
 
A qui es dirigeixen aquestes jornades? 
 
Es tracta d'una jornada d'informació al sector i dirigida a les empreses fabricadores de productes de construcció, 
associacions de fabricants i gremis, a fi que puguin conèixer de primera mà els avantatges que comporta disposes d'una 
etiqueta ecològica per als seus productes, com són les DAPc. Així mateix, es dirigeix al sector professional, arquitectes, 
aparelladors, enginyers, constructors i altres professionals relacionats amb el sector de la construcció per introduir-los en la 
utilització de la informació que aporten les DAPc als seus projectes i procés constructiu.  
 
Dates: 11 de desembre de 2013 
Lloc: Centre Tecnològic Leitat (c/ de la Innovació, 2. Tarrassa) 
Organitza: Centre Tecnològic Leitat 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/12_d
esembre/111213_etiquetatge%20ecologic/programaDAPc.pdf 

 


