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Doble vara de mesurar 

En el Butlletí d’aquest mes es publica la notícia de què l’empresa petroliera Anadarko ha fet efectiva la indemnització que va 
pactar amb les autoritats nordamericanes i ha pagat els més de 5.000 milions de dòlars que havia acceptat com a 

compensació pels danys causats en el seu dia per l’empresa Tronox, filial de Kerr-McGee, posteriorment adquirida per 
Anadarko. 

Kerr-McGee havia utilitzat la filial per endossar-li la responsabilitat pels danys causats en 22 estats, entre els que destaquen 
la contaminació del llac Mead, a Nevada, i el territori de la nació navajo. Anadarko va adquirir la part “neta” de Kerr-McGee, 

en una pretensió d’evitar la responsabilitat pels danys causats en la gestió de residus tòxics relacionats amb l’extracció de 

petroli. 

L’empresa texana, per cert, també opera al golf de Mèxic, juntament amb BP, havent assumit part de la responsabilitat per 

l’incident de la plataforma Deepwater Horizon, pels vessaments de cru a la zona. Finalment, també ha hagut d’assumir els 
danys causats per Tronox, que inclouen múltiples episodis de contaminació al llarg del territori dels Estats Units. 

Aquest és el major acord d’indemnització per danys ambientals que s’ha produït als Estats Units i ha donat lloc a una 

indemnització milionària que, més enllà dels seus efectes compensadors, mostra les conseqüències en què poden incórrer 
les companyies poc escrupoloses en un sector amb un alt potencial de pol·lució, com és el del petroli. El diner es reinvertirà 

en compensar a les víctimes i netejar les zones afectades. 

Cal felicitar-se per l’assumpció de responsabilitat de la companyia, que ha assumit els danys causats per una filial no 

incorporada d’una societat que va adquirir al llarg de més de vuitanta anys. Ara bé, davant de l’abonament d’aquesta 
indemnització, no poden deixar-se de suscitar preguntes en relació amb l’actitud de les autoritats nordamericanes en el cas 

dels danys greus causats per Texaco en l’Amazònia equatoriana, la compensació dels quals ha estat bloquejada fins al 

moment en múltiples ocasions. Potser és que la víctimes no són totes iguals. Fins i tot sembla que existeixen diferències 
entre els indígenes nordamericans i els de la resta del món, almenys, en relació amb la necessitat d’assumir les 

conseqüències danyoses derivades de l’activitat de les companyies transnacionals. 

Febrer 2015 

  

Internacional: 

Salvar la patata 

 

A tres quarts de set del matí, Martha –amb el seu bebè a l'esquena– i el seu germà 
menor Josué han de treure al toro Anselmo de l'estable d'uns veïns i portar-ho al seu 

per alimentar-ho. “Era gros però ha baixat de pes perquè no hi havia pastura: és que 
no arribava la pluja”, explica la jove mamà, al·ludint a la impredictibilitat del clima, un 

dels efectes més comuns del canvi climàtic al món. La seva comunitat, Amaru, és una 

de les cinc de Cusco, a la serra sud de Perú, que formen part del Parc de la Papa, on 
camperols treballen amb científics per prevenir i afrontar els danys en els cultius de 

més d'1.300 varietats del tubercle. 
 

El Parc de la Papa abasta 9.200 hectàrees entre els 3.200 i 5.000 metres sobre el nivell 

del mar i protegeix la major quantitat de varietats de patata nativa al món.  
 

Unes 6.200 persones viuen en aquest espai i conreen en tres pisos ecològics: el baix, mitjà i alt. La patata, que creixia en el 
mitjà, a 3.800 metres s'ha mogut als 4.000 buscant el fred: l'escalfament de la terra ha generat aquest desplaçament i 

noves plagues, entre altres perjudicis. 
 

 
 Tarragona 

 BOTLLETÍ INFORMATIU
   

   
 

          Butlletí nº 64, febrer de 2014 

EDITORIAL 

NOTÍCIES 

 

 

 
Font: El País  

 
Fuente:  

 
 
 
 



 
2 

“Fa dos anys fem reunions i tallers de conservació de la patata nativa (no híbrida) i per contrarestar el canvi climàtic”, 

explica Walter Quispe Huillca, un dels camperols i tècnics bilingües (quechua-espanyol) del Parc de la Papa. “L'escalfament 
de la terra ens ha afectat molt perquè hi ha noves malalties i plagues que controlem tradicionalment. Aquí deixem descansar 

la terra set anys perquè els virus sobreviuen sota la terra: totes les comunitats tenen aquest sistema de rotació del terreny”, 
afegeix. Quispe explica que han fet diversos experiments, amb el suport del Centre Internacional de la Papa i l'ONG Andes, i 

han descobert que en col·locar guix on sembren el tubercle, creixen menys corcs o cap. 

 
“Vam sembrar 15 varietats entre els 3.700 i 4.515 metres i les parcel·les més baixes ja no eren aptes, hi van aparèixer 

corcs, míldiu negra i berruga de la patata. Cinc varietats les vam sembrar amb guix —que augmenta el calci del tubercle— o 
amb guano (excrement) de corral, i van resistir més la sequera i les malalties”, descriu el tècnic. 

 
“En el transecte de la sembra a 4.100 metres d'altura trobem 62 corcs amb uns paranys tradicionals per capturar, a 4.250 

metres dos corcs i en el de 4.350 metres d'altura cap corc. Però en el de 4.450 la patata es va veure molt afectada per la 

gelada, no és apte per sembrar”, precisa. “La nostra preocupació és que la patata nadiua està pujant i veiem que les 
varietats han de resistir les inundacions, calamarsa, gelades i fortes pluges. És un laboratori viu de canvi climàtic al camp”, 

continua Walter Quispe. 
 

Martha comenta que quan van a les parts altes a sembrar han de portar el seu esmorzar: “Són com dues hores de camí 

d'anada, hem de sortir molt d’hora”. Mentre mostra una construcció prehispànica de pedra, relata que això és dels antics, 
“del temps en què no queia el sol”. La jove de Amaru ha estat preparant la terra per plantar uns llegums, però, amb la 

interrupció d'altres tasques, el sol ja s'ha fet intens a les deu del matí i la seva mare, Felícitas, li indica en quechua, que ja 
no es pot. “Cremarà les plantes si sembrem ara, haurà de ser per la tarda”, tradueix Martha. 

 
La llavor botànica i la cambra freda 

 

A l'hivernacle de la comunitat de Paruparu els papa arariwa (guardians, en quechua) reprodueixen i guarden centenars de 
varietats de tubercles i llavors. “A més de les 778 varietats de col·lecta local, tenim 410 que hem repatriat del Centre 

Internacional de la Papa, i 56 que vénen de Ayacucho (departament confrontant a Cusco)”, precisa el comuner i tècnic 
Pedro Condori. 

 

En dècades passades, el Centre Internacional de la Papa va recollir mostres sense autorització de la població local i el 2008 
les comunitats del Parc de la Papa van fer un conveni perquè les hi retornessin. "Van arribar en tubs in vitro. Hem fet 

trasplantament. Ens faltava conèixer el treball en hivernacle: tot això hem après”, agrega Condori. El tècnic comenta una 
altra conseqüència del canvi climàtic que els afecta: “La sembra tardana o avançada”. 

 

El veí Adrián Chipa assegura que segueixen usant eines tradicionals fàcils de carregar perquè en aquests camins no és 
possible pujar amb vehicle: “La Pachamama té febre, però aquests treballs els fem per a la futura generació”. 

 
El districte de Pisac, on es troben les cinc comunitats del Parc de la Papa va sofrir el primer desastre climàtic associat a 

l'escalfament global el 2010, un pont va quedar malmès després de pluges torrencials i inundacions. El relat es repeteix en 
els testimoniatges dels encarregats del Parc de la Papa. 

 

No obstant això, una de les novetats que els arariwas revelen amb més entusiasme és que ara compten amb llavors 
botàniques. “Abans vèiem aquestes baies i no els donàvem importància, però cada llavor que conté és una planta”, explica 

Nazario Quispe en treure-les d'un sobre petit, mentre un altre dels seus companys mostra les baies. Ja compten amb llavors 
de 362 varietats de patata. 

 

En una altra comunitat, en Pampallacta, al comuner Lli Mamani li diuen guardià de les papes nadiues perquè és l’encarregat 
de la cambra freda que protegeix de la calor les llavors i els tubercles per plantar. És una casa construïda amb fang, fusta i 

sostre de palla. En les lleixes de fusta guarden els tubercles en bosses de paper, i el terra ha estat dissenyat amb desnivells 
que acumulen aigua per refredar el lloc. Explica  que ara els tubercles poden emmagatzemar-se allí de deu mesos a un any, 

mentre que abans duraven uns quatre mesos, i les llavors botàniques de deu a 20 anys. 
 

En un dels esdeveniments paral·lels de la Cimera del Clima a Lima, COP20, a inicis de desembre, un dels tècnics del Parc de 

la Papa va presentar en quechua els resultats d'aquesta experiència, juntament amb científics de Bolívia, Vietnam i Filipines, 
que van esmentar efectes similars als observats a Cusco, en l'agricultura i la sobirania alimentària d'aquests països. 

 
Els encarregats del Parc de la Papa ja han lliurat gairebé 200 varietats del tubercle a camperols d'una altra província de 

Cusco que ho van sol·licitar: “No els venem, és part del ayni (col·laboració, en quechua). Quan necessitem, si alguna cosa 

passa aquí, ells les tindran i ens podran retornar”. 
 

Font:  
El País (13 de gener 2015) 

http://elpais.com/elpais/2015/01/12/planeta_futuro/1421067226_088428.html  
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Coreans desenvolupen la placa solar més eficient del món 

 

Un equip d'investigadors coreans de l'Institut de Recerca de Tecnologia Química i la 
Universitat de Sungkyunkwan ha desenvolupat el model de cèl·lula fotovoltaica més 

eficient que existeix. La creació d'aquesta nova cèl·lula s'aconsegueix mitjançant l'ús 

de materials diferents als tradicionals. 

Com es va publicar en la revista Phys.org la base per a la nova fórmula és una mescla 
de perovskita, un mineral amb la mateixa estructura que el titani i l'òxid de calci. 

Aquesta innovació ha permès als científics obtenir una gran millora en l'eficiència a 

partir de materials de baix cost i per un procés simple. 

La recerca de panells solars més barats i més eficients és una constant. En l'última dècada els preus d'aquests dispositius 
s'han reduït significativament. No obstant això, encara no són prou econòmics com perquè totes les persones tinguin accés 

a aquest tipus d'estructures per a ús residencial i fins i tot comercial. 

Fins i tot amb tot l'esforç científic, el màxim percentatge d'eficiència aconseguit ha estat del 3,8% l'any 2009. Aquesta xifra 

demostra la importància del descobriment dels coreans, ja que el model creat ha aconseguit el 17,9% d'eficiència. 

L'equip ha arribat a aquest resultat mitjançant la barreja de bromur de plom metilamoni amb iodur de plom formamidi. A 

més d'utilitzar materials econòmics, els investigadors han informat que en aquest procés, les cèl·lules poden ser produïdes 
mitjançant un procés d'impressió, la qual cosa aconsegueix abaratir la producció sencera. 

Fins i tot amb aquests resultats positius, encara hi ha restriccions al sistema. La primera és en relació amb la durabilitat del 
material. Els components utilitzats són solubles en aigua, un problema per als sistemes que estan exposats al sol i la pluja 

constantment. A més, els investigadors encara han de provar l'eficiència a les àrees més grans, perquè els experiments 
s’han dut a terme en cèl·lules quadrades 0,1 polzades. 

 
Font: EcoCosas (18 de gener 2015) 

http://ecocosas.com/energias-renovables/coreanos-desarrollan-el-panel-solar-mas-eficiente-del-mundo/ 

 
Mor en un accident un treballador de la central nuclear de Fukushima 

  
Un treballador de la central nuclear de Fukushima Daichi va morir avui després 

de caure en un tanc d'emmagatzematge d'aigua, va informar l'operadora Tòquio 

Electric Power (TEPCO), el que suposa la segona mort d'un empleat de la planta 
japonesa en menys d'un any. 

 
L'home, d'uns 50 anys, va caure el dilluns d'una altura de 10 metres mentre 

revisava juntament amb altres dos empleats un dels tancs d'aigua situat prop 

del reactor número 3 de la planta. 
 

Després de sofrir greus lesions per la caiguda, l'home que treballava per a una contracta, va ser traslladat a un hospital de 
la ciutat de Iwaki on va morir durant la matinada. 

 
En una roda de premsa, un responsable de l'operadora va demanar avui disculpes per l'accident, va donar el condol a la 

família del mort i es va comprometre a millorar la seguretat en la planta per als treballadors. 

 
En un altre accident registrat avui a la veïna central de Fukushima Daini, també gestionada per TEPCO, un treballador d'uns 

40 anys ha mort després de sofrir un cop al cap mentre realitzava la inspecció de magatzem de deixalles. 
 

Entre l’abril i el novembre de 2014, un total de 40 treballadors de la sinistrada Fukushima Daichi van resultar ferits en 

diversos accidents, la qual cosa triplica la xifra respecte al mateix període de l'any anterior, segons dades de la cadena 
pública NHK. 

 
En aquest sentit, divendres passat, l'oficina d'inspecció laboral de la província de Fukushima va cridar l'atenció de TEPCO i va 

demanar a la companyia que incrementés els seus esforços per evitar accidents. 
 

El març passat, un treballador de la planta va morir després de quedar enterrat sota el grava mentre cavava una rasa. 

 
7.000 treballadors  

 

 

 
Font: EcoCosas 
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http://ecocosas.com/energias-renovables/coreanos-desarrollan-el-panel-solar-mas-eficiente-del-mundo/
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Unes 7.000 persones treballen diàriament en les complicades feines de desmantellament de la central, que després de ser 

colpejada per un terratrèmol i tsunami al març de 2011 va causar la pitjor crisi nuclear de la història des de la de Txernòbil 
(Ucraïna) en 1986. 

 
La majoria dels treballadors estan vinculats laboralment a fins unes 800 subcontractes diferents, la qual cosa ha generat 

inquietud i crítiques sobre les seves condicions laborals. 

El setembre passat, quatre treballadors de la central nuclear van presentar una demanda contra a la propietària de la planta 
per reclamar compensacions econòmiques per l'exposició a la radiació i les dures condicions laborals. 

 
Font:  

EFEverde (22 gener de 2015) 
http://www.efeverde.com/noticias/fallece-accidente-trabajador-nuclear-fukushima/ 

 

El futur que ens espera? Així es protegeixen de la contaminació a Xina 
 

Aquesta impactant imatge presa per la televisió estatal xinesa (*CCTV), 
mostra com una mare a la ciutat de Xi’an ha vestit al seu fill de 3 anys per, 

segons la pròpia cadena, intentar protegir-ho dels elevats nivells de 

contaminació. La ciutat va multiplicar ahir per 10 els nivells màxims de 
contaminació marcats per l'OMS. 

 
La densitat de partícules PM2,5 (partícules que mesuren 2,5 micres de 

diàmetre o menys i són perilloses per a la salut) en l'aire va arribar ahir a la 
ciutat de Xi’an a assolir els 258 micrograms per metre cúbic. El màxim 

establert per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a partir del qual l'aire 

ja no és saludable és de 25 micrograms per metre cúbic. Però hi ha altres 
llocs a Xina encara pitjor. 

 
La capital, Pequín, va registrar ahir uns nivells de partícules PM2,5 de 568 micrograms per metre cúbic, més de 20 vegades 

superior als permesos per l'OMS. La situació és tan seriosa que, segons la televisió estatal xinesa, alguns ja utilitzen peces 

com aquesta intentar protegir-se. Sembla una caçadora normal com algunes de les utilitzades per esquiar, per la qual cosa 
probablement no protegeixi gens, però la preocupació a Xina fa ja recórrer a peces com aquesta per intentar protegir-se de 

la contaminació. 
 

Font:  

Diario ecología (24 de gener 2015) 
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.co.at/search?updated-max=2015-01-25T09:00:00-03:00&max-

results=15 

Dos gegantescs llacs sota el gel a Groenlàndia liquats en qüestió de setmanes 

Els científics que realitzen el més gran mapatge de la capa de gel de Groenlàndia van descobrir amb sorpresa que dos llacs 

de gran grandària, es van descongelar, van liquar i van drenar a l'oceà en qüestió 
de setmanes. 

Els llacs sumen quilòmetres d'extensió sota el mantell gelat i els tècnics no 
aconsegueixen establir millors raons que l'escalfament constant que està 

experimentant la cobertura de Groenlàndia i en tant que és desigual en tota la seva 
geografia, produeix fenòmens de diferent impacte. 

El fenomen ha estat detectat per dos equips científics que treballen en paral·lel i un 
d'ells, va publicar en la revista “Nature”, les primeres conclusions en les quals 

apunten al canvi ambiental, com a determinant. “Hi ha variacions mediambientals 
catastròfiques”, sentencia en l'article el professor de Ciències de la Universitat 

d'Ohio, Ian Howat, que encapçala un dels equips. “El llac que estudiem es va 

mostrar summament estable durant dècades, fins a on hem pogut investigar, però de sobte es va assecar en qüestió de 
setmanes o menys, precisament després d'un estiu molt calorós, la qual cosa pot ser senyal de canvis fonamentals sota la 

capa de gel”, va explicar. 

La NASA ja havia confirmat el desglaçament de l’illa. 

Des de fa almenys dos anys, la NASA ve insistint que la fotografia satel·lital prova que existeix una progressiva reducció de 

les masses de gel a la illa de Groenlàndia, les conseqüències de la qual són impossibles d'establir. 

 
Font: Diario ecología   

 
 

 
Font: La Red 21 

http://www.efeverde.com/noticias/fallece-accidente-trabajador-nuclear-fukushima/
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.co.at/search?updated-max=2015-01-25T09:00:00-03:00&max-results=15
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.co.at/search?updated-max=2015-01-25T09:00:00-03:00&max-results=15
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Càlculs matemàtics primaris afirmen que el nivell dels mars pujarà fins a set metres al planeta, en el cas que el 

desglaçament de Groenlàndia sigui total, quelcom que podria ocórrer en el pitjor dels casos a mitjans del present segle. 

L'illa té 2,166,000 quilòmetres quadrats, dels quals 1,700,000 quilòmetres estan permanentment coberts per una capa de 
gel. Durant els estius, la meitat de la cobertura gelada es descongela, però la major part de l'aigua es torna a congelar poc 

temps després. No obstant això informes recents van consignar que fins al 90% de la cobertura s'hi havia liqüefraccionat 

durant l'estiu. 

Font:  
La Red 21 (25 gener de 2015) 

http://www.lr21.com.uy/ecologia/1212696-lagos-groenlancia-derretidos-calentamiento-global 

 
Hi ha 80 nens contaminats amb arsènic i plom a Xile 

L'anàlisi va ser realitzada en jardins infantils al voltant dels magatzems del 
port de Antofagasta, on arriben camions de centres miners. 

Les autoritats sanitàries xilenes van manifestar preocupació, a causa de 45 

nens contaminats amb arsènic i 35 amb plom. L'estudi va ser realitzat pel 
Col·legi Mèdic i l'Institut de Salut Pública (ISP) que van analitzar a un 

centenar de menors que assisteixen a jardins infantils. Els col·legis escollits 

es troben prop dels magatzems del port de Antofagasta, on arriben els 
camions de diferents centres miners. 

El president del Col·legi Mèdic de Antofagasta, Aliro Bolados, va informar que la presència d'una sola molècula d'arsènic en 

nens pot deslligar càncer, infarts i malalties cardiovasculars. A més, va explicar que els sediments escampats per places, 

llars i jardins d'infants són els que provoquen la contaminació. 

Segons les autoritats de Salut, el focus principal estaria als magatzemss del port destinats al proveïment de coure i altres 
metalls pesants. Les mostres sanguínies i d'orina a menors, d'entre dos i cinc anys, es van prendre el desembre passat, per 

determinar el nivell de contaminació existent a la ciutat del nord de Xile. En el detall de l'informe preliminar, es van detectar 

de 5 a 35 micrograms (g) d'arsènic en l'orina dels nens, mentre que en un es van detectar 43 g. “No ha d'existir cap 

presència d’arsènic”, van reiterar els metges. 

Encara s'esperen els resultats totals, a causa que a finals del 2014 es van examinar a 107 nens per contaminació per plom i 

a 79 per arsènic. El llindar internacional màxim permès per a la contaminació amb arsènic per litre d'orina és de 35 g. No 

obstant això, "aquesta norma límit correspon a la utilitzada en adults exposats a una font d'arsènic en l'àmbit de treball, atès 
que no hi ha norma en nens, ja que no és acceptable la presència d'aquest contaminant en menors d'edat enlloc del món 

desenvolupat", va detallar Bolados. 
 

Font:  

El Sol (25 gener de 2015) 
http://www.elsol.com.ar/nota/226151 

 
ONU avança cap a un tractat per protegir biodiversitat en oceans 

 

Els països membres de l'ONU van acordar aquest dissabte iniciar negociacions 
internacionals per crear un tractat que protegeixi la biodiversitat en les 

profunditats dels oceans, després de quatre dies de converses a Nova York. 
 

L'Aliança d'Organitzacions per la Protecció de l'Alta Mar (HSA, High Siguis 
Alliance), que agrupa a 27 organitzacions ecologistes i segueix aquestes 

discussions, va saludar "aquest pas important per a la protecció dels oceans". 

 
No obstant això, l'Assemblea General de l'ONU, en la seva propera sessió al 

setembre, haurà de ratificar aquest acord i fixar un calendari per executar-lo, 
encara que una minoria de països dedicats a la pesca i l'explotació minera en els 

oceans van rebutjar accelerar els terminis. 

El futur tractat, que serà el primer del seu tipus, permetrà preservar vastes àrees -més enllà de les aigües territorials-, que 
cada Estat amb accés al mar maneja al seu antull posseeix i són amenaçades per la contaminació, l'excés de pesca i 

l'escalfament climàtic. 
 

Aquestes zones sense representen el 64% dels oceans i 43% de la superfície de la Terra, la qual cosa la converteix en la 
més gran biosfera del planeta. 

 
Font: El Universo  

 
Font: El Sol  
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Per a Karen Sack, de Pew Charitable Trust, "és un gran moment per a l'alta mar (...) i una veritable bona notícia per a la 
vida en els oceans". 

 
"L'acord assolit avui pot fer molt per garantir la protecció de l'alta mar (...) El temps s'acaba", va emfatitzar Sofia Tsenikli, de 

Greenpeace en un comunicat. 

 
Els tractats i convencions internacionals reglamenten activitats com la pesca o algunes zones precises, però no existeix de 

moment un text que abasti tots els perills que amenacen la vida en les profunditats dels oceans. 
 

Un acord, que seria negociat amb base en la Convenció de Nacions Unides sobre el dret al mar, permetria per exemple crear 
àrees marines protegides o assegurar la distribució equitativa de certs recursos en el fons del mar. 

 

L'ONU discuteix aquest tema després de deu anys i en la Conferència Rio+20, l'Assemblea General va assumir llançar aquest 
moviment. 

 
Durant els debats a Nova York entre experts de 193 països membre, una majoria, que inclou a la Unió Europea, el grup de 

països en desenvolupament, el G77, Mèxic, Xina, Austràlia o Nova Zelanda, van recolzar actuar amb rapidesa. 

Però Estats Units, Rússia, Canadà, Islàndia o Japó es van mostrar reticents, ja que busquen preservar les possibilitats 
immenses d'explotació del fons marí, no solament amb la pesca sinó mitjançant la prospecció minera o la genètica marina. 

 
L'Aliança per a l'alta mar, inclou a organitzacions com Greenpeace, World Wildlife Found i a la Unió Internacional parell ala 

Conservació de la Naturalesa (UICN). 
 

Font:  

El Universo (26 gener de 2015) 
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/01/24/nota/4473961/onu-avanza-hacia-tratado-proteger-biodiversidad-oceanos 

 
Petroliera Anadarko paga 5,150 milions de dòlars a EUA per dany ambiental 

 

 La petroliera nord-americana Anadarko va pagar 5,150 milions de dòlars a la Justícia 
d'EUA, que utilitzarà part d'aquests diners per remeiar els danys mediambientals que 

va causar Tronox, una filial d'aquesta empresa que es va declarar en fallida. 
 

L'acord de la major indemnització d'aquest tipus pactada a Estats Units es va 

anunciar l'abril passat, al novembre es va confirmar després d'un període de revisió 
pública i el dilluns la petroliera va abonar la multa, va informar el secretari adjunt de 

Medi ambient del Departament de Justícia, John C. Cruden. 
 

D'acord amb els termes de l'acord, el Govern d'EUA estima que, d'aquests 5,150 
milions de dòlars, 4,400 milions es destinaran a indemnitzar a les 7,000 persones 

que van viure sota els efectes de la contaminació i a netejar les zones danyades, entre les quals destaquen els estats 

d'Oklahoma, Illinois i Arkansas. 
 

Entre les zones danyades es troba la nació navajo, la major comunitat indígena del país amb 300,000 censats, que reparteix 
el seu territori entre el nord-oest de Nou Mèxic, el nord-est d'Arizona i el sud-est d'Utah. 

 

Els diners els rebran directament els governs tribals de les tribus índies de la nació navajo, els governs estatals i quatre fons 
mediambientals de resposta creats especialment per netejar les zones danyades. 

 
Aquesta multa supera a la imposada a BP en 2010 

Un altre fons rebrà 600 milions de dòlars per abonar indemnitzacions a les persones que durant 85 anys van sofrir els danys 
de Kerr-McGee (matriu de Tronox i comprada per Anadarko en 2006) i els seus negocis químics, energètics i de 

manufactura. 

 
La companyia va negociar amb el Departament de Justícia, l'Agència de Protecció Ambiental (EPA) i Anadarko i algunes de 

les seves filials per aconseguir un acord sobre la multa que devia pagar la petroliera pels danys causats per Tronox, 
fabricador de diòxid de titani que es va acollir a la llei de fallides en 2009. 

 

Un tribunal de fallides va establir que la companyia Kerr-McGee havia traslladat de forma fraudulenta actius a una altra 
entitat (la "nova" Kerr-McGee) per evitar les seves responsabilitats per la neteja dels punts contaminats, que ascendeixen a 

més de 2,000. 
 

Aquest intent va ser criticat per la fiscal del Districte Sud de Nova York, Preet Bharara, que va considerar que "Kerr-McGee 

va intentar escapar de les conseqüències de les seves malifetes transferint els seus actius més valuosos a les seves filials". 

 
Font: Univisión   

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/01/24/nota/4473961/onu-avanza-hacia-tratado-proteger-biodiversidad-oceanos
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"Com a mostra l'acord històric d'avui, el Govern no permetrà escapar els qui contaminen i no paguen el dany que han infligit 
a la nostra terra, el nostre aigua i la nostra gent", va agregar Bharara. 

 
Aquest acord de 5,150 milions de dòlars supera als 4,525 milions de dòlars que va pagar la petroliera britànica BP pels seus 

abocaments sobre el Golf de Mèxic en 2010.  

 
Font:  

Univisión (30 gener de 2015) 
http://dinero.univision.com/economia-y-negocios/noticias-economicas/article/2015-01-27/petrolera-anadarko-paga-5150-

millones-de-dolares-a-eeuu-por-dano-ambiental  
 

 

Unió Europea: 
 

Europa es ‘resisteix’ a assumir que solament hi ha un futur sostenible amb les energies renovables 

La Fundació Renovables ha tingut accés al Document intern de Discussió de la Comissió Europea sobre la Unió Energètica en 

el qual es demana l'oportunitat de convertir la Unió Energètica en una política energètica comuna i sostenible, l'objectiu 
primer de la qual i transversal hauria de ser construir a un sistema energètic europeu 100% renovable, eficient i intel·ligent. 

El document intern de discussió de la Comissió Europea evita l'inevitable, una política energètica comuna i orientada a 

aconseguir un sistema energètic europeu 100% renovable. 

El document de discussió de la Comissió Europea pretén aconseguir una Unió 

Energètica “resilent”, o sigui sostenible, amb propostes “integradores” a nivell 
Comunitari per respondre a les dispars polítiques energètiques dels Estats 

Membres (EMs) i a la fragmentació del mercat elèctric. En totes elles 

necessàriament es queda curt per evitar recórrer a una necessària i ineludible 
Política Energètica Comuna i Sostenible amb recursos i fiscalitat comunitaris. 

De forma decebedora, tampoc posa l'accent en la necessària millora de 
l'ambició dels objectius de Canvi Climàtic, renovables i eficiència energètica als 

quals pot aspirar la UE gràcies a aquesta iniciativa. 

 

 
 

Font: 

Ecoticias (10 de febrer de 2015)   
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/100110/Europa-resiste-asumir-futuro-sostenible-energias-renovables 

 
Combustible net i més eficient a la UE. Els Estats Membres hauran d'instal·lar un mínim de punts on els 

vehicles puguin omplir el dipòsit. 

 
Es tracta que en tota la UE hi hagi punts suficients de recàrrega de combustibles alternatius. Fins ara, els carburants nets 

han ensopegat amb tres barreres: el preu elevat dels vehicles, un baix nivell d'acceptació dels consumidors i la falta de llocs 
on recarregar. Un cercle viciós que va a solucionar la nova Directiva de la CE que s'acaba d'aprovar, i que donarà com a 

resultat que pel 2020 Espanya tingui 2,5 milions de vehicles elèctrics (Evs) i vehicles elèctrics híbrids (PHEV), per sobre 
d'Alemanya (1 milió), Regne Unit (1,55) i França (2 milions). 

Els Estats membres hauran de proporcionar una infraestructura mínima per als combustibles alternatius com l'electricitat, 
l'hidrogen i el gas natural, així com unes normes comunes per a l'equip necessari i proporcionar informació clara i 

comprensible a l'usuari. Tot haurà de tenir el mateix disseny i la mateixa manera d'usar-se; això inclou també un endoll 
comú para la recarrega dels vehicles elèctrics. 

Un d'ells és la qualitat de l'aire. La UE revisa aquest any les seves polítiques de qualitat de l'aire amb la finalitat de reduir 
l'amenaça que representa per a la salut humana i el medi ambient. S'estima que en 2010 va haver-hi 420.000 morts 

prematures en la UE per contaminació de l'aire i gran part d'aquesta contaminació la causen els vehicles de motor a gasolina 
i dièsel. 

Altres problemes són els derivats del subministrament de petroli. El transport europeu depèn en un 94% del petroli, del que 
el 84,3% és importat i va suposar un cost de 1.000 milions d'euros cada dia el 2011. Aquesta despesa provoca un dèficit en 

la balança comercial d'un 2,5% del PIB. És clar que el transport de la UE ha de diversificar les seves fonts d'energia. 

 
Font: Ecoticias 

http://www.ecoticias.com/energias-renovables/100110/Europa-resiste-asumir-futuro-sostenible-energias-renovables
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Font:  

Comissió Europea (10 de febrer de 2015) 
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/medio-ambiente/puntos-combustible_es.htm 

 
El Partit Castellà demana al Parlament Europeu que iniciï una recerca sobre la CMA 

La cooperativa política Primavera Europea de la qual forma part el Partit Castellà (PCAS), presentarà aquesta setmana 
davant el Parlament Europeu, una bateria de preguntes perquè la Cambra Parlamentària de la Unió Europea iniciï un procés 

de Recerca i auditoria sobre la Ciutat del Medi ambient de Soria (CMA), a l'empara de l'article 227 del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea. 

El PCAS sol·licita a l’Europarlament “que prengui posició” sobre l'impacte 
d'aquesta actuació en el medi ambient de “espais naturals d'alt valor i sobre 

el balafiament de recursos públics que la seva tramitació i desenvolupament 
ha suposat”. 

El Partit castellanista posa l'accent en l'última sentència en la qual el Jutjat del 
Contenciós Administratiu de Soria acordava l'enderrocament i demolició de la 

Cúpula de l'Energia, així com la reposició dels terrenys al seu estat primitiu. 
“L'edifici ha de ser enderrocat”, ha assegurat Luis Marcos, secretari 

d'Organització del PCAS, qui ha titllat de "monument al balafiament i el 

despropòsit” el construït al Soto de Garray, el paratge natural sobre el qual s'ha edificat la CMA, situat a escassos 5 
quilòmetres de la capital soriana. “Sota la denominació de Ciutat del Medi ambient només pretenien unir en un sol paquet 

l'agressió a un espai natural privilegiat, materialitzar un nou pelotazo urbanístic amb més de 800 xalets i diversos hotels, 
centres de congressos, parcel·les industrials que mancaven de demanda solvent i afavorir a determinades empreses i 

promotors amb diners públics", ha assenyalat. 

Font:  

Heraldo.es (10 de febrer de 2015) 
http://www.heraldo.es/noticias/soria/2015/02/09/el_partido_castellano_pide_parlamento_europeo_que_inicie_una_investiga

cion_sobre_cma_338462_1521032.html 
 

Ornitòlegs internacionals analitzen la caça i la captura il·legal d'aus 

Ornitòlegs de tot el món es reuniran a Madrid per abordar els problemes de la caça i la captura il·legal d'aus a Europa i a la 
regió Mediterrània, en quatre reunions internacionals que se celebraran durant el mes de febrer i que organitza SEO/BirdLife 
al costat dels seus socis europeus. 

En concret, SEO/BirdLife ha destacat que experts de diferents països, així com representants dels Convenis sobre Espècies 
Migratòries i del Conveni sobre la Conservació de la Vida Silvestre i Hàbitats Naturals acudiran a aquestes trobades que 

comencen aquest dimecres 11 de febrer a la seu de la Direcció general de Desenvolupament Rural i Política Forestal a 

Madrid. 

D'aquesta manera, demà se celebrarà l'I Taller Europeu contra el Crim Ambiental i aquest dijous 12 i divendres 13 de febrer 
també tindrà lloc un altre taller que abordarà de forma específica la caça il·legal en el Mediterrani i que s'ha organitzat al 

costat de BirdLife International. 

D'altra banda, SEO/BirdLife assenyala que el 24 i 25 de febrer, sota el marc del Conveni de Berna sobre la Conservació de la 

Vida Silvestre i Hàbitats Naturals, se celebrarà la reunió dels punts focals sobre la caça il·legal d'aus d'aquest tractat 
Europeu. 

A més, les últimes jornades tindran lloc els dies 26 i 27 de febrer, on SEO/BirdLife, juntament amb la Lliga per a la Protecció 
de la Naturalesa (LPN) de Portugal, i dins del marc del projecte Life+ Imperial, celebraran el Taller Ibèric per a l'intercanvi 

d'informació en la lluita contra el verí. 

Font:  

Europapress (10 de febrer de 2015) 
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-ornitologos-todo-mundo-reunen-madrid-abordar-problemas-

caza-captura-ilegal-aves-20150210175248.html 

Edouard Martin proposa crear la "Unió Europea de l'Energia" i defensar el seu model industrial en l'àmbit 

internacional 

 
Font: Heraldo.es 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/medio-ambiente/puntos-combustible_es.htm
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http://www.heraldo.es/noticias/soria/2015/02/09/el_partido_castellano_pide_parlamento_europeo_que_inicie_una_investigacion_sobre_cma_338462_1521032.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-ornitologos-todo-mundo-reunen-madrid-abordar-problemas-caza-captura-ilegal-aves-20150210175248.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-ornitologos-todo-mundo-reunen-madrid-abordar-problemas-caza-captura-ilegal-aves-20150210175248.html
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L'eurodiputat socialista francès i membre de la Comissió d'Indústria, Recerca i Energia, Edouard Martin, ha defensat aquest 

dimarts a Oviedo la seva proposta de crear la "Unió Europea de l'Energia" per defensar el model industrial europeu en 
l'àmbit internacional pel seu alt nivell de qualificació, la seva inversió en innovació i el seu respecte pel medi ambient. 

Així mateix, entén que des de la Unió Europea hauria d'haver-hi més voluntat política per unificar criteris energètics, socials, 

fiscals i mediambientals i imposar aquest model a altres països, com es fa actualment en el plànol de la seguretat tant de 

vehicles com de material elèctric i electrònic. 

"Els 28 països han d'acceptar construir la 'Unió Europea de l'Energia' per garantir la competitivitat", ha dit en roda de 
premsa, lamentant que "falta l'esperit de solidaritat que va ser la base de la unió". 

Així ho ha dit en companyia del secretari general de MCA-UGT d'Astúries, Eduardo Donaire i del secretari general de CCOO 
d'Indústria d'Astúries, Damián Manzano, al costat dels que ha mantingut una reunió amb representants sindicals de les 

principals empreses industrials implantades al Principat com ArcelorMittal, ThyssenKrupp, AZSA o Alcoa. 

Font: 

Lainformacion.com (10 de febrer de 2015) 
http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/politica-ambiental/edouard-martin-propone-crear-la-union-europea-de-la-

energia-y-defender-su-modelo-industrial-en-el-ambito-internacional_6eITB81li42hXsxmy5Lfp3/ 
 

 

 
 

Espanya: 

Brussel·les analitza amb lupa la planificació ambiental abans de sancionar a Espanya 

La maquinària administrativa està llançada en totes les comunitats autònomes, però el retard és tan gran que Espanya 

difícilment es lliurarà de l'obertura d'un procés d'infracció per part de la Comissió Europea per no aprovar els plans de gestió 
dels seus espais protegits dins dels terminis pactats. I és que a Brussel·les es dóna una gran importància a la conservació de 

la Xarxa Natura 2000, el conjunt de reserves per a la biodiversitat que no solament garanteix la supervivència d'espècies tan 

valuoses com l'ós bru, el linx ibèric i la tortuga mora, sinó també d'ecosistemes que alberguen agricultura tradicional i 
ramaderia extensiva i on a més comencen a desenvolupar-se iniciatives de ecoturisme.  

Però Espanya, que aporta la major part dels espais naturals d'aquesta gran xarxa europea –més d'1.800 sobre gairebé 15 

milions d'hectàrees, el 27% del total–, no ha mostrat gran interès a establir un manual d'instruccions que deixi clares les 

possibles limitacions i orienti els propietaris –perquè gran part de la Xarxa Natura s'estén sobre terrenys particulars–; el 
panorama actual és que, amb un retard acumulat de més de dos anys, fins al moment només s'han aprovat unes 500 Zones 

Especials de Conservació (ZEC) en tot el país i hi ha quatre comunitats, entre elles Múrcia, que encara no n’han designat cap 
–sense tenir en compte a la ciutat autònoma de Ceuta–. 

Font:  
Els Peus a la Terra (10 de febrer de 2015) 

http://lospiesenlatierra.laverdad.es/noticias/3324-bruselas-analiza-con-lupa-la-planificacion-ambiental-antes-de-sancionar-a-
espana- 

El CSIC mesurarà la qualitat de l'aire que es respira en el metro de Barcelona 

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la companyia Transportis Metropolitans de Barcelona (TMB) han 

engegat el projecte 'Improve Life' per mesurar la qualitat de l'aire que 
respiren els usuaris del metro de la capital catalana. 

Segons ha informat TMB, ja s'han col·locat els primers equips de mesura 

a l'estació de la Sagrera de la línia 5 del suburbà, on analitzen l'aire 

abans, durant i després d'uns treballs de renovació de la via, que es 
duen a terme prop de l'estació. 

L'objectiu del projecte, que compta amb una subvenció europea del 50 

% del pressupost total de 813.727 euros, és avaluar la qualitat de l'aire i 

proposar mesures per aconseguir un transport públic amb l'aire més net 
per als usuaris i els treballadors. 

 
Font: EFEverde 
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Els investigadors duran a terme fins setembre de 2016 una dotzena de campanyes de recollida de mostres en diversos punts 

de la xarxa de metro de Barcelona, on mesuraran el nivell de concentració de micropartícules en suspensió (PM), així com la 
seva composició química, tant en les estacions com a l'interior dels trens. 

Els mesuraments els faran tant en moments de circulació normal com quan es duen a terme activitats que generen pols, 

com els treballs de renovació de la via, que tenen lloc regularment. 

Font:  

EFEverde (10 de febrer de 2015) 
http://www.efeverde.com/noticias/el-csic-medira-la-calidad-del-aire-que-se-respira-en-el-metro-de-barcelona/ 

Magre: A París hi haurà acord que ens unirà en la lluita contra escalfament 

La directora de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, Susana Magre, es mostra convençuda que a la Cimera de Canvi 

Climàtic que es celebra finals d'any a París s'aconseguirà un acord global "que uneixi a tots els països en la lluita contra 
l'escalfament". 

Coincidint amb la represa a Ginebra aquesta setmana de les negociacions internacionals que haurien de concloure finals 

d'any a la capital francesa, Magre assegura, en una entrevista amb Efeverde, que tot indica que aquesta vegada, enfront de 

l'intent fallit de Copenhaguen, sí s'aconseguirà aquest pacte global. 

La cap de l'equip negociador espanyol en el Conveni Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (CMNUCC) detalla que la 
trobada d'aquesta setmana a Ginebra, que té com a objectiu “netejar” i “consolidar” l'esborrany d'acord de París, ha 

arrencat amb “un ambient “positiu i de col·laboració”, alguna cosa no sempre habitual en aquestes reunions que impliquen a 

195 països. 

Els negociadors van dedicar els dos primers dies de la trobada, ahir i abans-d'ahir, a revisar el text d'acord de París sobre el 
qual van treballar a l’última cimera, celebrada a Lima, per comprovar que tot el que allí es va parlar queda reflectit. 

“La idea és que a partir d'avui es vagi consolidant el text i la reunió de Ginebra acabi el divendres amb un document més 
manejable i proper a l'esborrany que esperem tenir al maig”, amb unes setmanes d'antelació a la segona gran reunió 

negociadora oficial, que se celebra a Bonn (Alemanya) la primera quinzena de juny. 

Font: 

EFEverde (10 de febrer de 2015) 
http://www.efeverde.com/noticias/magro-en-paris-habra-acuerdo-que-nos-unira-en-la-lucha-contra-calentamiento/ 

Extremadura participa en un projecte per a l'ús de la palla d'arròs a la indústria 

La iniciativa europea està coordinada per la multinacional espanyola Tècniques Reunides S. A. especialitzada en enginyeria i 
construcció en el sector energètic i també hi participa la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique). 

El Centre de Recerques Científiques i Tecnològiques d'Extremadura (Cicytex) participa en el projecte europeu LIFE+ 
WALEVA, coordinat per la multinacional espanyola Tècniques Reunides S. A., per a l'ús de la palla d'arròs com a matèria 

prima per a la producció d'àcid levulínic. 

El projecte va començar el juny de 2014 i finalitzarà previsiblement el setembre de 2017 i té com a objectiu aprofitar la palla 

d'arròs com a matèria prima per a la producció d'àcid levulínic, utilitzat en la indústria química per a la fabricació de plàstics, 
additius per a combustibles, herbicides, en la indústria farmacèutica o en l'elaboració d'aliments i pinsos. 

La transformació de la palla d'arròs en àcid levulínic a nivell industrial requereix la posta a punt d'una tecnologia innovadora, 

senzilla i viable econòmicament, desenvolupada ja a nivell de laboratori, segons ha informat el Govern d'Extremadura en 

nota de premsa. 

Font:  
Ecoticias (10 de febrer de 2015) 

http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/100150/Extremadura-participa-proyecto-paja-arroz-industria 

  
El Biodom de Granada obrirà a la primavera de 2016 i acollirà 220 espècies 
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http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/100150/Extremadura-participa-proyecto-paja-arroz-industria
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El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Luciano Alonso, ha assenyalat durant una visita a les obres que els treballs es 

troben al 45 per cent d'execució i està previst que finalitzin el desembre d'aquest any, complint així els terminis estipulats 
per al projecte, que suposarà una inversió de 12,5 milions d'euros i està finançat al 80 per cent amb fons europeus. 

El Biodomo del Parc de les Ciències de Granada, un gran aquaterrari de 20.000 metres cúbics que suposarà la lleva fase 

d'ampliació del museu, obrirà les seves portes al públic a la primavera de 2016 per acollir fins a 220 espècies i convertir-se 

en una finestra a la biodiversitat del nostre planeta i a les interaccions que ho fan possible. 

Alonso ha destacat que el Biodom és un "valor afegit" per al museu, però també perquè els visitants coneguin de primera 
mà una concepció diferent de la naturalesa i el respecte al medi ambient d'una forma rigorosa i amena que sigui capaç 

d'arribar a tot tipus de públic. 

Aquesta nova infraestructura suposarà a més un "impuls" des del punt de vista educatiu, científic, turístic i econòmic per a 

Granada i per a Andalusia, ja que no existeixen molts recintes al món d'aquestes mateixes característiques. 

Font: 

Ecoticias (10 de febrer de 2015) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/100122/Biodomo-Granada-abrira-primavera-acogera-especies 

 
Catalunya:  

Competència destapa una gran trama en la recollida de residus 

L'existència de pràctiques de manipulació del 

mercat en molts àmbits de l'economia espanyola és 
«òbvia, el que és difícil és demostrar-ho». Així ho 

reconeixien ahir fonts de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC) després 

d'anunciar una de les actuacions contra aquesta 
mena de comportaments més importants de les 

realitzades al país. L'organisme ha sancionat amb 

98,2 milions d'euros, una de les multes més altes, 
39 empreses i tres patronals de gestió de residus 

industrials, recuperació de paper i cartró, i 
sanejament urbà (recollida d'escombraries, neteja 

viària i sanejament d'aigües). 

Entre les empreses sancionades figuren grans 

grups constructors i de serveis, com ACS (23,2 
milions), FCC (16,8 milions), Sacyr (15,2 milions) i Ferrovial (13,6 milions), a més a més de l'empresa familiar Saica (5,3 

milions). Aquestes cinc grans empreses del sector suposen gairebé el 75% de la multa. 

De Catalunya, a més a més del cas de FCC, hi figuren companyies com Cespa (filial de Ferrovial), Hera Tratesa, TMA, 

Tradebe, Ecoimsa, Amboil, Rua Papel, Sebastià Llorens, Alianplast, Recuperació de Pedreres i Trisa (controlades per FCC), 
Marcel Navarro i Griñó Ecològic, a més de l'Associació Catalana d'Empreses de Serveis de Residus (ACESER) i firmes d'altres 

comunitats amb instal·lacions catalanes, com la basca Recypilas i la madrilenya Irmasol. 

Les empreses implicades portaven a terme des de fa anys (en alguns casos, des de 1999) una «pràctica concertada global 

de repartiment del mercat», mitjançant la qual es respectaven els clients públics i privats respectius, es repartien els nous 
clients i les licitacions dels ajuntaments, i intercanviaven informació comercial sensible (clients, ofertes presentades a 

aquests clients...), a més a més d'utilitzar les patronals per coordinar-se. 

L'operativa no estava centralitzada, però sí molt estesa geogràficament, amb un bon nombre de casos destapats a Madrid, 

Sevilla, Màlaga, País Basc, Ceuta i Melilla. «És com si funcionés un càrtel», expliquen les fonts. 

A més a més, al posar-se d'acord de cara a les licitacions dels ajuntaments, l'«entramat estava suportat pels contribuents», 

que es veien obligats a pagar més. Un exemple és el d'un contracte de residus urbans a la perifèria de Madrid. Un acord 
entre ACS, FCC i Ferrovial va fer que quedés desert el concurs de 542 milions pel baix preu ofert, de manera que 

l'ajuntament va haver de deixar el servei a FCC, que ja el gestionava. 

La investigació va arrencar a començaments del 2012 quan durant una inspecció a unes empreses de residus sanitaris de 

Balears, la CNMC va recopilar informació que li va permetre començar a estirar el fil. Així s'han aconseguit acreditar 
«desenes de conductes» contràries a la normativa de competència que han afectat ajuntaments grans, petits i mitjans. 

 
Font: elperiodico.cat 

http://www.ecoticias.com/naturaleza/100122/Biodomo-Granada-abrira-primavera-acogera-especies
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Moltes de les conductes han pogut ser acreditades mitjançant e-mails interns incautats en inspeccions a les seus de les 

empreses, en què es llegeixen comentaris del tipus: «Amb aquesta empresa estem en un període de no agressió», «aquesta 
empresa és teva, ¿no?» o «em sembla bé un preu per a les seves aigües de fora de Catalunya. (Però amb) Les d'aquí no 

vull embolics». 

Les sancions són equivalents al 3% de la facturació de les companyies, però ponderat per alguns aspectes com el grau de 

participació i el temps en què se n'ha estat beneficiant. Des de l'organisme s'admet que el perjudici econòmic causat podria 
ser més gran que la sanció imposada. 

Les empreses sancionades recorreran la decisió de la CNMC. Els seus arguments aniran en línia amb els del conseller 

Fernando Torremocha, que en un vot particular ha rebutjat la multa per entendre que les pràctiques detectades estaven en 

molts casos prescrites i que la multa està motivada de forma insuficient i contradictòria. 
 

Font: 
Ara (27 de gener de 2015) 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/economia/competencia-destapa-una-gran-trama-recollida-residus-3884670 

 
Catalunya hauria de declarar ja el corall vermell com a ‘espècie 

amenaçada’ 
 

Ecologistes en Acció ha urgit aquest dijous a la Generalitat a declarar el 
coral vermell com a "espècie amenaçada a nivell regional" davant la 

regressió accelerada de les colònies i el molt mal estat de conservació, ha 

informat l'organització en un comunicat. En una carta dirigida al director 
general de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat, Antoni Trasobares, 

l'entitat li demana que s'aprovin "les eines necessàries" per a la seva 
protecció i l'adopció d'un pla de recuperació adequat. L'entitat ha alertat de 

la "ineficàcia" de les mesures de gestió legals i administratives respecte a la 

conservació de l'espècie, i ha lamentat que el Tribunal Suprem (TS) hagi 
derogat una ordre reguladora, la qual cosa deixa el corall en una posició 

encara més vulnerable. 
 

 
Font: 

Ecoticias (23 de gener de 2015) 

http://www.ecoticias.com/naturaleza/99578/cataluna-deberia-declarar-ya-el-coral-rojo-como-especie-amenazada 

El jutge imputa 18 persones per presumpta prevaricació mediambiental en el projecte Castor 

El jutjat d'instrucció número 4 de Vinaròs (Castelló) ha obert una causa per suposades irregularitats en la tramitació de la 

concessió d'explotació del projecte Castor i ha imputat 18 persones per presumpta prevaricació mediambiental i contra el 
medi ambient i els recursos naturals. Així consta en una resolució, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 

Valenciana (TSJCV), en què el jutge ha acordat obrir diligències d'investigació arran de la denúncia interposada per la fiscalia 

contra els responsables de l'Institut Geològic i Miner, del Ministeri de Medi Ambient i del Ministeri d'Indústria que van 
intervenir en la tramitació de la concessió d'explotació del projecte, així com contra la mercantil Escal UGS, la firma 

vinculada amb Florentino Pérez, president del Grupo ACS i del Reial Madrid. 

Respecte a l'Administració, el jutge acorda prendre declaració 

com a imputades les persones responsables de l'Institut 
Geològic i Miner que van emetre un informe l'any 2007 en què 

van considerar apte l'emmagatzematge de gas: el coordinador 
de l'Institut, Jesús Gómez de las Heras; el director de 

Recursos Minerals Geoambient, José A. Fernández; el director 
de Geologia i Geofísica, L. Roberto Rodríguez; el director 

general José Pedro Calvo, i el director general de Política 

Energètica i de Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i 
Comerç, Jorge Sanz. 

També prendran declaració com a imputats, per la resolució 

del 2010 en què s'encarrega a Escal el projecte, qui en aquell 

moment era el conseller tècnic de la Direcció General de 
Qualitat i Avaluació Ambiental, José Manuel Escanilla; el 

subdirector adjunt de la Subdirecció General d'Avaluació 
Mediambiental, Miguel Aymerich; la directora general de 

 
Font: elperiodico.cat 

 
Font: Ecoticias 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/economia/competencia-destapa-una-gran-trama-recollida-residus-3884670
http://www.ecoticias.com/naturaleza/99578/cataluna-deberia-declarar-ya-el-coral-rojo-como-especie-amenazada
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Qualitat i Avaluació Ambiental, María Jesús Rodríguez, i Antonio Hernández, que va succeir Sanz en el seu càrrec. 

Pel que fa a Escal, el jutge ha imputat el seu representant legal, així com els membres del consell d'administració Recaredo 

del Potro; Mohamad Jaffar; José Luis Martínez; Harold Philip; José Alfonso Nebera; Juan Cristóbal González; Ramón 
Jiménez, i Óscar Manuel Yunta. 

Segons recull el jutge en el text, amb data 26 de gener, el 31 de gener del 2006 la mercantil Escal va sol·licitar la concessió 
de l'explotació d'emmagatzematge subterrani de gas natural denominat Castor. Com a conseqüència, el llavors director de 

Política Energètica va demanar un informe a l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME), que va ser emès el gener del 
2007, i on es deixava constància que l'estructura Castor s'entenia apta per a l'emmagatzematge de gas. 

Tenint en compte aquest informe que va validar la viabilitat del projecte, el Consell de Ministres, a proposta de Sanz, va 
atorgar per reial decret la concessió d'explotació, i va habilitar així Escal a utilitzar l'estructura subterrània Amposta d'acord 

amb els paràmetres de planificació energètica. 

D'altra banda, es va dictar resolució de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic l'octubre del 2009 per la qual es va formular la 

preceptiva declaració d'impacte ambiental (DIA) favorable del projecte 'Magatzem subterrani de gas natural Amposta 
(permís Castor)'. En aquest període hi havia el PSOE al Govern. 

El juny del 2010 es va atorgar a Escal autorització administrativa i reconeixement de la utilitat pública de les instal·lacions i 
serveis necessaris per al desenvolupament del projecte. Per la seva part, la mercantil, a la qual se li va exigir una anàlisi 

sobre el risc de sismes, el va obviar i va assenyalar que no veia raons per incloure a l'Estudi d'Impacte Ambiental un estudi 
de freqüència d'activitat sísmica, i en relació amb l'augment de perill de terratrèmols va assenyalar que "és una afirmació 

sense fonament científic". "I va ser consentit per l'Administració", afegeix el jutge. 

Amb aquestes respostes, el magistrat considera, tal com consta en l'informe de la fiscalia, que Escal no solament no aporta 

cap estudi, sinó que "s'aparta de l'actuació responsable". "Realment l'Administració ambiental no plantejava si a Escal li 
semblava necessari o no incloure un estudi, sinó que li va indicar que ho estudiés, i això s'hi ha d'afegir que sorprèn 

extraordinàriament que l'òrgan ambiental acceptés aquesta observació sense instar el seu compliment". 

A més, la mercantil --afegeix el jutge-- no va paralitzar les activitats d'injecció de gas fins a acabar l'última fase d'injecció de 

gas matalàs, "fent cas omís de les diverses advertències efectuades directament per l'Observatori de l'Ebre". 

Les instal·lacions d'emmagatzematge de Castor van cessar la seva activitat de forma temporal el setembre del 2013 per 

ordre del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, arran de l'activitat sísmica detectada a la zona, amb la idea de sol·licitar 
informació a l'Institut Geogràfic Nacional per conèixer si els moviments estaven relacionats amb els treballs fets a la planta. 

L'Institut Geogràfic Nacional va començar a detectar activitat sísmica el 5 de setembre del 2013 i va iniciar un seguiment 

especial per l'increment diari de l'activitat. Inicialment, la localització dels epicentres es va situar al voltant de la plataforma 

instal·lada per executar el citat projecte i en el seu informe va concloure que hi havia una "relació directa" entre l'activitat de 
la planta Castor i els moviments. 

Escal UGS, concessionària de l'explotació per a l'emmagatzematge subterrani de gas natural Castor, feia treballs que en el 

moment en què es van detectar moviments que se centraven en la injecció del gas matalàs, que s'utilitzava per provar el 

correcte funcionament de la instal·lació. 
 

Font: 
El Periódico (26 de gener de 2015) 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/medi-ambient/jutge-imputa-persones-per-presumpta-prevaricacio-mediambiental-

projecte-castor-3883479 
 

Europa investigarà el Can Carreras a Rubí (Barcelona) per irregularitats 
  

El comissari de Medi ambient, Karmenu Vella, ha anunciat que demanarà informació addicional a les autoritats catalanes per 
verificar si l'abocador de Can Carreras a la localitat de Rubí (Barcelona) respecta les normes mediambientals de la UE.  

La iniciativa de Vella respon a una interpel·lació parlamentària presentada per l'eurodiputat del PSC Javi López, en la qual 

denunciava que en aquest abocador "s'estan produint contínuament abocaments incontrolats d'un altre tipus de residus no 
admesos per la llicència autoritzada (fins i tot sanitaris i hospitalaris sense tractar)". "Aquesta situació, a més de les 

conseqüents molèsties per a la població, suposa riscos per al medi ambient i la salut de les persones", alertava el 
parlamentari socialista.  

 

En la seva resposta escrita, el comissari de Medi ambient ressalta que la legislació de la UE "exigeix que els Estats membres 
adoptin les mesures necessàries perquè els residus d'hospitals o altres residus clínics no siguin admesos en els abocadors".  
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"A partir de la informació facilitada per la seva senyoria, la Comissió 
sol·licitarà detalls addicionals a les autoritats catalanes competents 

referent a les mesures adoptades per donar compliment al que es disposa 
en la directiva" sobre abocament de residus, ha indicat Vella. 

 

En la seva interpel·lació, López assenyalava que "encara que no s'han 
pogut realitzar estudis sobre les afeccions al sòl, els veïns han aportat 

proves gràfiques que demostren també les irregularitats sobre residus 
sanitaris i sobre els lixiviats, conseqüència del dipòsit il·legal de residus no 

admesos".  
 

"Les denúncies presentades per l'Ajuntament davant la Fiscalia de Medi 

ambient de l'Estat i la Generalitat de Catalunya s'han resolt solament amb 
multes, però mai s'ha procedit al tancament cautelar de les 

instal·lacions", denunciava l'eurodiputat del PSC. 
 

Font: 

Ecoticias (21 de gener de 2015) 
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/99480/europa-investigara-el-can-carreras-en-rubi-barcelona-por-irregularidades 

Catalunya convoca ajudes per comprar taxis de baixes emissions a Barcelona i àrea metropolitana 

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha convocat 
la primera línia d'ajudes per fomentar la compra de taxis de baixes 

emissions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que ascendeix a 
150.000 euros, ha informat en un comunicat aquest dijous. 

  

En concret, 100.000 euros es destinaran a la compra de cotxes 
elèctrics purs, i 50.000 a híbrids i que utilitzin com a font d'energia GLP 

i gas natural o biofuel amb motor de gasolina; ajudes de fins a 4.000 
euros per a elèctrics purs i de fins a 1.000 per a la resta compensaran 

part del sobrecost de la compra d'un vehicle de baixes emissions.  
 

Aquesta línia de subvencions forma part de les mesures que estableix 

el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire, que es va aprovar al setembre 
de 2014 per 40 

municipis de les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, i el 
sector del taxi es considera prioritari per adquirir aquest tipus de vehicle, ja 

que es la seva flota realitza desplaçaments de més de 50.000 quilòmetres 

anuals per cada cotxe en zones urbanes molt poblades. 
 

Font: 
Ecoticias (30 de gener de 2015) 

http://www.ecoticias.com/motor/99790/cataluna-convoca-ayudas-para-

comprar-taxis-de-bajas-emisiones-en-barcelona-y-area-metropolitana 
 

 
URV-CEDAT: 

Seminari: “Les víctimes al laberint: La reparació de danys ambientals greus” 

L'orientació del CEDAT cap a qüestions relacionades amb la justícia ambiental ha permès la seva participació en el projecte 
EJOLT Environmental Justicie Organizations, Liabilities and Trade, finançat per la Comissió Europea dins del Setè Programa  

Marc per al període 2011-2015 i coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest projecte té com a element 

fonamental la col·laboració amb les organitzacions no governamentals implicades en conflictes ambientals relatius a la 
disposició desigual de recursos, particularment en països en desenvolupament. El projecte pretén a més contribuir a 

l'apoderament dels implicats en els conflictes ambientals a fi d'avançar en un repartiment més just de càrregues i beneficis. 

 
Font: Ecoticias 

 
Font: Ecoticias 
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En el marc d'aquest projecte, el CEDAT va organitzar el seminari titulat “Les víctimes en el laberint: La reparació de danys 

ambientals greus”, el qual es va impartir en cinc sessions que van comptar amb la participació de ponents nacionals, 
membres del CEDAT, i internacionals de la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) i la Pontifícia Universidad Católica 

de Paraná (Brasil).  

A cadascuna de les sessions es van analitzar diferents casos paradigmàtics de danys ambientals que exemplifiquen la 

situació violatoria de drets humans i danys ambientals en països del Sud com Equador, Uganda, Perú i Costa d'Ivori, entre 
d’altres. 

A continuació una relació de les sessions programades en el marc del seminari: 

- Primera sessió, dilluns 19 de gener de 2015: “La responsabilitat internacional dels Estats per 
danys ambientals”. 

- Segona sessió, dilluns 26 de gener de 2015: “Reclamacions per danys ambientals davant els 
tribunals nacionals del host state”. 

- Tercera sessió, dilluns 2 de febrer de 2015: “Reclamacions per danys ambientals davant els 

tribunals nacionals del home state”. 

- Quarta sessió, dilluns 9 de febrer de 2015: “Accions entrellaçades davant tribunals nacionals 

i organismes internacionals” 

- Cinquena sessió, dilluns 16 de febrer de 2015: “Accions entrellaçades davant tribunals 

nacionals i organismes internacionals II”. 
 

Font:  
CEDAT (19 de gener de 2015) 

http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#640 

 
 

Lectura de tesi doctoral de la investigadora de la URV-CEDAT Sra. Gabriela Fauth 
 

El passat 11 de febrer a la Sala de Vistes de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, va tenir lloc l'acte de defensa 
pública de la tesi doctoral, amb esment internacional, titulada “Crisi urbana i dret a la ciutat: l'espai urbà litoral de 

Barcelona” a càrrec de la Sra. Gabriela Fauth, doctoranda del Departament de Dret Públic de la URV i el CEDAT. 

 
La tesi descriu les diverses possibilitats del diàleg entre el Dret i l'Urbanisme per a la construcció d'un discurs jurídic 

sensibilitzat per la realitat i nodrit per altres àrees del coneixement com a forma d'aconseguir l'eficàcia social de la norma en 
el sentit del dret a la ciutat.  

 

Es tracta d'un estudi interdisciplinari sobre la relació entre la ciutat i les crisis contemporànies, posant l'accent en el 
pluralisme i tenint com partida la priorització de la tutela dels vulnerables a l'espai urbà i de la tutela dels drets difusos i 

col·lectius. Barcelona i el seu espai costaner van ser triats com a estudi de cas. 
 

El tribunal va estar conformat pel Dr. Joaquim Brugué Torroella de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Dra. Rosángela 

Lunardelli Cavallazzi de la Universidade Federal do Rio de Janeiro- Brasil (UFRJ) i el Dr. Jordi Jaria Manzano de la URV. 
 

 
Font:  

CEDAT (12 de gener de 2015) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#640 

 

 
NORMATIVA  

 

Unió Europea: 

Decisió de la Comissió, de 9 de desembre de 2014, per la qual 

s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta 

ecològica europea als productes cosmètics que precisen d'aclarit 
[notificada amb el número C (2014) 9302] Text pertinent a l'efecte 

del EEE. 
 

 
Font: CEDAT 

 
Font: CEDAT 

 

http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#640
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#640


 
16 

Per a més informació: 

DOUE L núm.  354/47, de 11 de desembre de 2014, p.1/5 
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1234&qid=1417111580009&from=ES  

 
Correcció d'errors de la Recomanació 2014/70/UE de la Comissió, de 22 de gener de 2014 , relativa a uns 

principis mínims per a l'exploració i producció d'hidrocarburs (com el gas d'esquist) utilitzant la fracturació 

hidràulica d'alt volum (DO L 39 de 8.2.2014). 
 

Per a més informació: 
DOUE C 463/28, de 23 de desembre de 2014, P. 1/2. 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070R%2801%29&qid=1422634186777&from=ES 
 

Estat d'ingressos i de despeses de l'Agència Europea de Medi ambient per a l'exercici 2014 — Pressupost 

rectificatiu n ° 2. 

Per a més informació: 
DOUE C 454/1, de 17 de desembre de 2014, p.1/3. 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014B1217%2801%29&qid=1422634186777&from=ES 
 

Espanya: 

Ordre AAA/77/2015, de 21 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ARM/1744/2011, de 15 de juny, per la 
qual es regula la reserva marina de Cap de Gata-Níjar i es defineix la seva delimitació i usos permesos. 

Per a més informació: 

BOE núm. 26/7507 de 30 de gener de 2015, p.1/1. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-820.pdf 

Ordre AAA/78/2015, de 19 de gener, per la qual es regulen els preus públics de determinats serveis del 

Centre Nacional d'Educació Ambiental. 

Per a més informació: 
BOE núm. 26/7508, de 30 de gener de 2015, p. 1/5. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-821.pdf      

 
Reglament d'Execució (UE) 2015/131 de la Comissió, de 23 de gener de 2015, que modifica el Reglament 

(CE) nº 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) nº 834/2007 del 
Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països. 

Per a més informació: 

DOUE L 23/1, de 29 de gener de 2015, p. 1/4. 

http://www.boe.es/doue/2015/023/L00001-00004.pdf 
 

Llei 4/2014, de 22 de desembre, del Paisatge de Cantabrià 
 

Per a més informació: 
BOE núm. 23/5961 de 27 de enero de 2015, p. 1/13 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/27/pdfs/BOE-A-2015-682.pdf 

Cataluña: 

ORDRE AAM/7/2015, de 13 de gener, sobre el procediment per a la validació de cursos per a la millora de la 

qualificació professional agroalimentària i del medi natural. 
 

Per a més informació: 
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6756, de 21 de gener de 2015, p.1/5. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6793/1400828.pdf 
 

ORDRE AAM/1/2015, de 7 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les 

inversions per a la innovació i la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles, i es 
convoquen els corresponents als anys 2015 a 2018. 

 
Per a més informació: 

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. Catalunya núm. Núm. 6788 de 14 de gener de de 2015, p. 1/31. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6788/1399716.pdf 
 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1234&qid=1417111580009&from=ES
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070R%2801%29&qid=1422634186777&from=ES
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014B1217%2801%29&qid=1422634186777&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-820.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-821.pdf
http://www.boe.es/doue/2015/023/L00001-00004.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/27/pdfs/BOE-A-2015-682.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6793/1400828.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6788/1399716.pdf
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ORDRE AAM/2/2015, de 7 de gener, per la qual es modifica l'Ordre AAM/361/2014, de 3 de desembre, per la 

qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es 
convoquen els corresponents al període 2014-2015. 

  
Per a més informació: 

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6788, de 14 de gener de 2015. P.1/2. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6788/1399772.pdf 
 

JURISPRUDENCIA  
 

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 13 de gener de 2015. Consell de la Unió Europea i Comissió 
Europea contra Stichting Natuur en Milieu i Pesticide Action Network Europe. Recurs de cassació - Reglament 

(CE) nº 149/2008 - Reglament que estipula límits màxims de residus per als plaguicides - Sol·licitud de 

revisió interna d'aquest Reglament, presentada conformement al Reglament (CE) nº 1367/2006 - Decisió de 
la Comissió per la qual es declara la inadmissibilitat de les sol·licituds - Mesurada d'abast individual - Conveni 

de Aarhus - Validesa del Reglament (CE) nº 1367/2006 en relació amb aquest Conveni. Assumptes acumulats 
C-404/12 P i C-405/12 P. 

Font: 
InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161323&pageindex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=187041 

 
Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 13 de gener de 2015. Consell de la Unió Europea i uns altres 

contra Vereniging Milieudefensie i Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht. Recurs de cassació - Directiva 

2008/50/CE - Directiva relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa - Decisió 
relativa a la notificació pel Regne dels Països Baixos de la pròrroga del termini fixat per respectar els valors 

límit de diòxid de nitrogen i de l'exempció de l'obligació d'aplicar els valors límit de les partícules (PM10) - 
Sol·licitud de revisió interna d'aquesta Decisió, formulada conforme a les disposicions del Reglament (CE) nº 

1367/2006 - Decisió de la Comissió per la qual es declara la inadmissibilitat de la sol·licitud - Mesurada 

d'abast individual - Conveni de Aarhus - Validesa del Reglament (CE) nº 1367/2006 en relació amb aquest 
Conveni. Assumptes acumulats C-401/12 P a C-403/12 P. 
 

 

Font: 

InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161324&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=187041 

Espanya: 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 1876/2012, de 23 gener de 2015. Expropiació. Reversió. 

Universitat Politècnica de Madrid. 

Font: 

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270199&links=medio%20

AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 5999/2011, de 22 de gener de 2015. Minoració de la 

retribució d'energia elèctrica. 

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270151&links=medio%20

AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 2276/2011, 19 de gener de 2015. Falta de legitimació per 

interessar l'expropiació en interès de Llei de béns inscrits en el Registre de la Propietat a favor de 
l'Ajuntament en virtut d'expedient de reparcel·lació. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161323&pageindex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=187041
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161323&pageindex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=187041
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161324&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=187041
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161324&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=187041
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270199&links=medio%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270199&links=medio%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270151&links=medio%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270151&links=medio%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
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Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270205&links=medio%20

AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 4589/2012, de 19 de gener de 2015. Expropiació forçosa 

per a l'execució d'una obra pública (Aeroport de Ciudad Real). Valoració del sòl no urbanitzable: no procedeix 
atenent només als usos i aprofitaments ni a les plusvàlues urbanístiques. Doctrina dels sistemes generals. Es 

reitera jurisprudència. 

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270193&links=medio%20

AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº: 2830/2012, de 16 de gener de 2015. EXPROPIACIÓ 

AMPLIACIÓ CENTRO TRACTAMENT DE RESIDUS INDUSTRIALS T.M. A SOMOZAS. SÒL NO URBANITZABLE DE 
PROTECCIÓ D'INFRAESTRUCTURES. 

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270196&links=medio%20

AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 322/2013, 07 de gener de 2015. Impugnació del Reial 
decret 355/2013, de 17 de maig, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del 

Guadalquivir.- Dotació d'aigua per al cultiu de la maduixa. 

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.és/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7270157&links=MITJÀ%20
AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true 

 

ARTICLES 

  
La introducción del principio de no regresión ambiental en la doctrina de la Corte Suprema de la Justicia 

Panameña 
Changing Conceptions of Rights to Water? –An-Eco-Socio-Legal Perspective 

Small Independent Water Providers: Their Position in the Regulatory Framework for the Supply of Water in 

Kenya and Ethiopia  
 

 PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 

Llibres i Monografies 
Campins Eritja, M. Casado Casado, L. Nieto Moreno, J.E., Pigrau Solé, A., Pont, I. Environmental Law in Spain-2nd Edition. 
Kluwer International Law. 2014. 

Pigrau Solé, AIGRAU SOLÉ A. (Director), Villavicencio Calzadillam P.M. (Coordinadora). El acceso a la justicia de las víctimas 
de daños ambientales: una perspectiva comparada. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015. 

Capítols de llibre i artícles en revistes 
Ridao, J.; González Bondía, A., “La Unión Europea ante la eventual creación de nuevos Estados surgidos de la secesión de 
Estados miembros”, en Revista de Derecho de la Unión Europea, 27-28, 2014/2015, pp.  363- 390. 

Borràs Pentinat, S. “Del derecho humano a un medio ambiente sano al reconocimiento de los derechos de la naturaleza”, en 
Revista Vasca de Administración Pública, núm. 99-100. Mayo-Diciembre 2014. Págs. 649-680.  

De la Varga Pastor, A. “Jurisprudencia general: derecho administrativo/ jurisprudència general: Dret administratiu” Revista 
Catalana de Dret Ambiental, vol. 5, núm. 1, 2014. (www.rcda.cat). 

 
 

PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 

 
Bosselmann, Klaus y Tava, Vernon (eds.). Water rights and sustainability. Auckland, N.Z.: New Zealand Centre for 

Environmental Law, 2011.  
Klaus Bosselmann, Daniel S. Fogel, and J.B. Ruhl. Berkshire encyclopedia of sustainability: volume 3, the law and politics of 
sustainability. Great Barrington, MA: Berkshire Pub. Group, 2011.  

http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270205&links=medio%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270205&links=medio%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270193&links=medio%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270193&links=medio%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270196&links=medio%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=7270196&links=medio%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.és/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7270157&links=MITJÀ%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.és/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7270157&links=MITJÀ%20AMBIENT&optimize=20150202&publicinterface=true
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-la-introduccion-del-principio-de-no-regresion-ambiental-en-la-doctrina-de-la-corte-suprema-de-justicia-panamena/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-la-introduccion-del-principio-de-no-regresion-ambiental-en-la-doctrina-de-la-corte-suprema-de-justicia-panamena/
http://jel.oxfordjournals.org/content/26/2/215.full.pdf+html
http://jel.oxfordjournals.org/content/26/1/105.full.pdf+html
http://jel.oxfordjournals.org/content/26/1/105.full.pdf+html
http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm?ProdID=9041153187&name=Environmental-Law-in-Spain---2nd-edition
http://www.tirant.com/editorial/ebook/el-acceso-a-la-justicia-de-las-victimas-de-danos-ambientales-antoni-pigrau-sole-9788490537381
http://www.tirant.com/editorial/ebook/el-acceso-a-la-justicia-de-las-victimas-de-danos-ambientales-antoni-pigrau-sole-9788490537381
http://revistas.uned.es/index.php/REDUE/article/view/13609
http://revistas.uned.es/index.php/REDUE/article/view/13609
https://www.euskadi.net/r61-s20001x/es/t59aWar/t59aMostrarFicheroServlet?t59aIdRevista=2&R01HNoPortal=true&t59aTipoEjemplar=R&t59aSeccion=38&t59aContenido=27&t59aCorrelativo=1&t59aVersion=1&t59aNumEjemplar=99
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/515/2592
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Water%20rights%20and%20sustainability
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Berkshire%20encyclopedia%20of%20sustainability
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Berkshire%20encyclopedia%20of%20sustainability
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Delvaux, Bram. EU law and the development of a sustainable, competitive and secure energy policy: opportunities and 
shortcomings. Cambridge: Intersentia, 2013. 
Maes, Frank; Cliquet, An; Du Plessis, Willemien; McLeod-Kilmurray, Heather (eds.). Biodiversity and climate change: linkages 
at international, national and local levels. Cheltenham: Edward Elgar, 2013. 
European Commission. Living well, within the limits of our planet: General Union Environment Action Programme to 2020. 

Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2014. 

 
 

AGENDA  
 

Taller 'Coffee break, Ecodissenyant l'experiència d'usuari' 

Taller per aprendre, jugar, debatre i intercanviar coneixement sobre ecodisseny i sostenibilitat. Es tracta d'un taller dinàmic i 

de format innovador centrat en les noves eines per integrar l'ecodisseny i criteris sostenibles en productes i serveis. Els 
assistents, a més, rebran informació sobre el Premi Catalunya d'Ecodisseny 2015. El termini per presentar candidatures 

estarà obert fins el proper 28 de febrer. 

Data: 12 de febrer de 2015. 

Lloc: Disseny Hub de Barcelona (Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38, Barcelona) 
Organitza: Agència de Residus de Catalunya. 

 
Per a més informació: 

http://residus.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/Taller-coffee-break 

 

Building Information Modelling (BIM) 

Des del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB), juntament amb BIM 
Academy, han engegat l'organització d'un congrés sobre Building Information Modeling (BIM). 

Conscients de la transcendència que aquest nou model transversal d'organitzar el procés de l'edificació està comportant per 
al sector a Europa i al món, i de la necessitat que en el nostre entorn s'adoptin les bones pràctiques que ja s'apliquen en 

altres països, sembla imprescindible convocar a experts internacionals en la matèria perquè ens ajudin a reflexionar sobre el 
canvi que comportarà per al sector i els professionals, les oportunitats i, molt especialment, les millores en eficiència que 

tant necessita el desgastat model actual. 

Data: 12 i 13 de febrer de 2015. 

Lloc: World Trade Center de Barcelona. 
Organitza: CAATEEB i BIM Academy. 

 

Per a més informació: 

http://europeanbimsummit.com/ca/ 

 

III Dissabtes de les Ciències Ambientals de la UAB 

L'objectiu és donar a conèixer temàtiques noves en Ciències Ambientals per tal d'apropar-les a estudiants i professionals. Els 

tercers Dissabtes de les Ciències Ambientals de la UAB arriben aquest mes de febrer. Ja podeu consultar el programa 

d'activitats i formalitzar la vostra inscripció gratuïta. Les places són limitades. 

Data: 14 i 21 de febrer, 7 i 14 de març de 2015. 
Lloc: Sala de Graus – Facultat de Ciències (Edifici C) UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès). 

Organitza: Coordinació de Ciències Ambientals UAB. 

Per a més informació: 

http://www.uab.cat/web/noticies/detall-noticia-1334555661889.html?noticiaid=1345678327329 
 

Fira de Biomassa Forestal de Catalunya 

La 4a Fira de la Biomassa Forestal de Catalunya, es celebrarà els dies 19, 20 i 21 de febrer de 2015. En un context de canvi 
climàtic i dependència energètica dels combustibles fòssils exteriors, l’aprofitament de la biomassa forestal per a producció 

d’energia es presenta com una oportunitat per dinamitzar el sector, promoure la gestió forestal, crear noves empreses i 
generar ocupació. El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 ja contempla la biomassa com un dels eixos 

estratègics per tal d’arribar al triple objectiu del 20-20-20. 

http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XEU%20law%20and%20the%20development%20of%20a%20sustainable&SORT=D/XEU%20law%20and%20the%20development%20of%20a%20sustainable&SORT=D&SUBKEY=EU+law+and+the+development+of+a+sustainable/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XEU%20law%20and%20the%20development%20of%20a%20sustainable&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XEU%20law%20and%20the%20development%20of%20a%20sustainable&SORT=D/XEU%20law%20and%20the%20development%20of%20a%20sustainable&SORT=D&SUBKEY=EU+law+and+the+development+of+a+sustainable/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XEU%20law%20and%20the%20development%20of%20a%20sustainable&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XBiodiversity%20and%20climate%20change%3A%20linkages%20at%20international%2C%20national%20and%20local%20levels&SORT=D/XBiodiversity%20and%20climate%20change%3A%20linkages%20at%20international%2C%20national%20and%20local%20levels&SORT=D&SUBKEY=Biodiversity+and+climate+change%3A+linkages+at+international%2C+national+and+local+levels/1%2C14006%2C14006%2CB/frameset&FF=XBiodiversity%20and%20climate%20change%3A%20linkages%20at%20international%2C%20national%20and%20local%20levels&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XBiodiversity%20and%20climate%20change%3A%20linkages%20at%20international%2C%20national%20and%20local%20levels&SORT=D/XBiodiversity%20and%20climate%20change%3A%20linkages%20at%20international%2C%20national%20and%20local%20levels&SORT=D&SUBKEY=Biodiversity+and+climate+change%3A+linkages+at+international%2C+national+and+local+levels/1%2C14006%2C14006%2CB/frameset&FF=XBiodiversity%20and%20climate%20change%3A%20linkages%20at%20international%2C%20national%20and%20local%20levels&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Living%20well%2C%20within%20the%20limits%20of%20our%20planet
http://residus.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/Taller-coffee-break
http://europeanbimsummit.com/ca/
http://www.uab.cat/web/noticies/detall-noticia-1334555661889.html?noticiaid=1345678327329


 
20 

Data: 19-21 de febrer de 2015. 

Lloc: Recinte Firal El Sucre (Carrer de la Llotja, s/n 08500 Vic). 
Organitza: Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Vic, entre d'altres. 

 

Per a més informació: 
http://www.firabiomassa.cat/ 

 

Curs Eines de Comunicació 

Coneixements i tècniques per millorar la comunicació d'iniciatives de temàtica ambiental. El curs, de 24 hores lectives, 

pretén dotar els alumnes de les eines bàsiques de comunicació personal i estratègica; proporcionar les claus per comunicar 
amb seguretat i credibilitat i ensenyar com captar l'atenció del receptor.  

Data: 25 de febrer de 2015. 
Lloc: COAMB (c/Muntaner 81, 6è 1a, Barcelona). 

Organitza: COAMB. 
 

Per a més informació: 

http://congresaiguacatalunya.com/?page_id=76 
 

HORIZON 2020 en l'àmbit del medi ambient 

Taller, de 12 hores lectives, per recórrer de manera pràctica tot el cicle de participació d'una institució a un projecte europeu 
del programa H2020. Es treballaran els aspectes clau que determinen l’èxit d’un projecte i la seva competitivitat (com ara 

l’impacte potencial i el caràcter innovador) i s'analitzaran casos d’èxit reals. 

Data: 3 de març de 2015. 

Lloc: COAMB (c/Muntaner 81, 6è 1a, Barcelona). 
Organitza: COAMB. 

 

Per a més informació: 
http://www.coamb.cat/userfiles/Fulleto_curs_horizon_COAMB_2015.pdf 

 

Congrés Smart Destination d'eficiència energètica i sostenibilitat al sector turístic 

Aquest esdeveniment té com a objectiu apropar els sistemes de millora del consum d'energia als equipaments turístics i 

impulsar la transformació de les destinacions turístiques en smart destinations. El Congrés convertirà el Centre de 
Convencions Internacional de Barcelona en un punt de trobada per a professionals i tècnics del sector de la instal·lació, 

gestors d’establiments turístics, enginyers, arquitectes i administracions públiques. En un context de necessitat de millora de 
l’ús de l’energia i d’una major sensibilització per la sostenibilitat en els principals mercats emissors, el Congrés pretén 

esdevenir una referència en la recerca de solucions per a l’estalvi i l’eficiència energètica aplicables als equipaments turístics. 
Data: 10-12 de març de 2015. 

Lloc: Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). 
Organitza: Departament d'Empresa i Ocupació, Ajuntament de Barcelona i Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya, 

entre d'altres. 

 

Per a més informació: 

http://congresoeest.com/index.php/es/ 

 
1r Congrés del Món de la Masia 

Passat, present i futur del territori rural català. Durant el Congrés hi haurà debat entorn del món rural, però també es podrà 

visitar una exposició i degustar productes de la terra en el mateix espai del congrés. A més, des del febrer fins al juny es 

realitzaran diferents visites al territori. 

Data: 11-13 de març de 2015. 
Lloc: Institut d'Estudis Catalans (C/del Carme 47, Barcelona). 

Organitza: ICEA i IEC. 

 

http://www.firabiomassa.cat/
http://congresaiguacatalunya.com/?page_id=76
http://www.coamb.cat/userfiles/Fulleto_curs_horizon_COAMB_2015.pdf
http://congresoeest.com/index.php/es/
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Per a més informació: 

http://www.coamb.cat/userfiles/programa%20ultim%20ICEA-Masia.pdf 

 

I Congrés de l'Aigua a Catalunya 

L'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua organitzarà, el proper mes de març, el I Congrés de l'Aigua a Catalunya. Fins el 15 

de desembre, es poden formalitzar les inscripcions amb un descompte del 20%.  

El I Congrés de l'Aigua vol esdevenir un espai per a l’anàlisi i la reflexió dels importants aspectes de tot tipus que tenen a 
veure amb l’aigua a Catalunya. Aquest Congrés pot constituir el marc idoni per debatre sobre les diferents problemàtiques 

de l’aigua i, el que és més important, poder definir amb claredat els reptes i l’objectiu comú de gestió de l’aigua i analitzar i 

valorar solucions de futur. 

L'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua vol que aquesta trobada sigui oberta i plural, amb una visió amplia dels problemes.  

Data: 18 i 19 de març de 2015. 

Lloc: Cosmo Caixa, c/Isaac Newton, 26, Barcelona. 
Organitza: Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. 

 

Per a més informació: 
http://congresaiguacatalunya.com/?page_id=76 

 

 
 

Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del 

Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.  
Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat@urv.cat 

 

 

http://www.coamb.cat/userfiles/programa%20ultim%20ICEA-Masia.pdf
http://congresaiguacatalunya.com/
http://congresaiguacatalunya.com/?page_id=76
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat

