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Amb voler no n’hi ha prou 

Doncs bé, sembla que l’esperança de què la Conferència de Rio fos, efectivament, com diem en l’últim editorial, “un nou 
impuls cap a l’establiment d’un metabolisme social global més respectuós amb l’entorn i més just en el repartiment dels 
beneficis i càrregues derivats de l’ús dels recursos naturals” ha quedat, finalment, en no-res —si hom vol, en quasi res—. És 
cert que els pronòstics no eren molt esperançadors, però, davant de les perspectives que ens obre la situació actual —canvi 
climàtic, pèrdua massiva de biodiversitat, injustícies ambientals clamoroses i generalitzades, exhauriment del model 
energètic global—, semblava que una certa responsabilitat s’acabaria imposant. 

Lluny d’això, els líders mundials —sense idees noves, repetint fins a l’avorriment el verb ‘reafirmar’, desorientats— han 
mostrat una manca de lideratge que només permet l’ús de l’expressió ‘líders’ en un sentit formal i, fins i tot, irònic. Davant 
de l’esperança i l’expectació, decepció, curtedat de mires, incapacitat per a una preparació seriosa de la conferència, retòrica 
i més retòrica, buit i vanitat. Rio confirma el que veníem veient en cimeres recents. Davant de la crisi ecològica i la crisi 
econòmica —que, cada vegada més, apareixen com a fenòmens interconnectats que apunten cap a l’exhauriment del procés 
d’acumulació capitalista com l’hem conegut en els darrers segles—, els polítics són incapaços per a la política, la qual cosa 
planteja greus problemes de legitimitat del sistema institucional internacional. 

Els pitjors pronòstics s’han confirmat. La Conferència de Rio no ha ofert massa cosa més que xerrameca. Davant d’aquesta 
situació, certament, es fa evident la incapacitat per a la gestió del metabolisme social global de l’actual marc institucional, el 
que ens du cap a un escenari certament ombrívol. Aquest no és el futur que volem i el que anuncia el document final de la 
Conferència no sembla plausible. Voler no és suficient, cal fer. Vist el que s’ha vist a Rio, el títol del document final és 
certament significatiu... i preocupant. 

Juliol	2012	

 
  
 
Internacional:  
 
RIO+20, un ‘greenwashing’ en tota regla 
Greenpeace lamenta profundament els resultats de la Cimera de Rio+20, una reunió que passarà a la història per la falta 
d'ambició dels Governs participants i per les seves bones paraules buides de contingut. 

La cimera es transforma en un intent de rentat d'imatge dels Governs 
mentre ignora els problemes socials i mediambientals del planeta 

Greenpeace lamenta profundament els resultats de la Cimera de Rio+20, 
una reunió que passarà a la història per la falta d'ambició dels Governs 
participants i per les seves bones paraules buides de contingut. 

Prova d’això és que les organitzacions civils allí presents l'han batejat com 
la cimera de Greenwashing+20, del maquillatge verd sense  compromís i 
sense mesures reals per canviar la situació del planeta. Del text de la 
declaració final de la cimera no es poden extreure decisions ni passos 
endavant per començar la transició cap a un model de desenvolupament 
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que pugui fer front a l'actual crisi econòmica, ambiental i d'equitat. 

"El text de la declaració final, que porta el sarcàstic títol del Futur que volem, és un text descafeïnat que manca d'ambició i 
no afegeix res als compromisos de la comunitat internacional", ha declarat Miguel Ángel Soto, responsable de Biodiversitat i 
Contaminació de Greenpeace Espanya. "Un a un, els pocs objectius i compromisos que es podien aconseguir en aquesta 
cimera han estat eliminats". 

Greenpeace lamenta que fins i tot abans de començar la cimera EUA, Veneçuela, Rússia i Canadà formessin una surrealista 
aliança que va frustrar la proposta que aquesta cimera llancés un mandat per a la protecció de les aigües internacionals. La 
possibilitat de millorar la governança mundial en matèria de medi ambient a través de la conversió en una agència de 
Nacions Unides l'actual Programa de l'ONU per al Medi ambient (UNEP), també va ser rebutjada. Malgrat les innombrables 
crides de la comunitat internacional per posar fi a les subvencions als combustibles fòssils, els Governs presents a Rio+20 
no han volgut aprovar un nou paràgraf que recordi que el desenvolupament sostenible solament serà possible quan s'acabin 
les subsidis a les energies brutes i es recolzin decididament les energies renovables. 

Davant els mals resultats de la declaració final i la inoperància dels Governs, la cita de Rio+20 ha servit de nou per debatre, 
construir aliances i amplificar les demandes de la societat civil sobre la necessitat de defensar el planeta i els seus habitants. 

Per Greenpeace Espanya, la intervenció de Mariano Rajoy, en el plenari de la cimera dimecres passat no ha pogut ser més 
contradictòria. A més de no reflectir la posició espanyola a la UE en matèries com la protecció de les aigües internacionals, 
Rajoy ha dit el contrari del que fa a Espanya: Cal potenciar les energies renovables, ja que els avanços tecnològics han fet 
que cada vegada siguin més eficients i barates", però la realitat és que el desenvolupament les energies renovables a 
Espanya està avui paralitzat a causa de la moratòria implantada pel seu Govern. Rajoy també ha afirmat que "cal eradicar la 
pesca il·legal i protegir espècies en perill i ecosistemes marins vulnerables", però les seves posicions a la UE en matèria de 
reforma de la Política Pesquera Comuna o les recents retallades en la vigilància de les reserves marines espanyoles van just 
en la direcció contrària. 

Font: 
Ecoticias (25 juny 2012) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/67391/R%C3%8DO+20-greenwashing-regla 
 
La sostenibilitat energètica, objectiu del turisme per 2012 
En el llançament de la campanya del Dia Mundial del Turisme de 2012 (27 de setembre), el Secretari General de l’OMT, 
Taleb Rifai, ha instat a tots els agents del turisme a “que posin la seva part per aconseguir la meta de les Nacions Unides 
d'aconseguir d'aquí a 2030 un accés universal a l'energia sostenible”. 

El Dia Mundial del Turisme (DMT) de 2012 se celebrarà sota el lema de “Turisme i sostenibilitat energètica: propulsors del 
desenvolupament sostenible”, i es convidarà a tots els que treballen en el turisme, tant administracions públiques com a 
empreses, i als propis turistes, a conèixer millor les iniciatives de sostenibilitat energètica que existeixen en el sector turístic, 
debatre què més s'hauria de fer i fomentar l'ús de l'energia sostenible en el turisme. 

“El turisme està a l'avantguarda d'algunes de les iniciatives sobre sostenibilitat energètica més innovadores del món”, va 
afirmar el Sr. Rifai en el seu missatge oficial del DMT. “Les millores de l'eficiència energètica dels avions, la utilització de 
combustibles renovables en línies aèries i creuers, les solucions energètiques per a hotels, i altres incomptables iniciatives 
estan fent que el turisme se situï en primera línia en l'avanç cap a un món d'energies netes”. 

"Aquestes iniciatives són crucials per al desenvolupament sostenible", continua el Sr. Rifai, i ajuden a reduir les emissions de 
carboni del turisme, permetent a les empreses créixer i crear ocupació, posant a la disposició d'algunes de les comunitats 
més vulnerables del món serveis energètics moderns i assequibles, objectius que coincideixen amb els de l'any 2012, 
declarat Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tots per les Nacions Unides. 

El missatge del Secretari General forma part de la campanya del DMT de 2012, que inclou també el concurs de fotos del 
DMT anual, el proper concurs de Twitter i l'accés a recursos sobre la relació entre el turisme i l'energia. Aquest any, l’OMT 
convida també a tots a visitar la “ciberescola de l'energia”, com a part de les Solucions Energètiques per a Hotels, un 
projecte promogut per l’OMT per ajudar als hotelers a reduir les seves emissions de carboni i els seus costos. El llançament 
de la campanya arriba una setmana després que governs, companyies i altres grups reunits a la Conferència de les Nacions 
Unides sobre el Desenvolupament Sostenible (Riu+20), comprometessin 323.000 milions de dòlars per aconseguir d'aquí a 
2030 un accés universal a l'energia sostenible. 

Les celebracions oficials del DMT tindran lloc el 27 de setembre a Maspalomas (Gran Canària, Espanya), i inclouran 
l'organització d'un grup de reflexió sobre el lema de 2012 en el qual participaran destacats experts i responsables de 
turisme i energia. El grup de reflexió serà un dels centenars d'esdeveniments que tindran lloc a tot el món per celebrar el 
DMT. 
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Font: 
Ambientum (29 Juny 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-sostenibilidad-energetica-objetivo-turismo-2012.asp 
 
Equador: mor una última tortuga gegant de Galàpags 
"El món perd al Solitari George". Així, amb angoixa i pesar, el Parc Nacional Galàpags va anunciar la mort de l'última tortuga 
terrestre gegant de les Illes. Amb la mort del quelonis, "s'extingeix l'espècie a la illa Pinta'', on es trobava un centre de 
criança, va assenyalar en un emotiu comunicat el Parc Nacional. 

Les causes de la mort del "Solitari George" es coneixeran una vegada que es realitzi l'autòpsia respectiva. Les autoritats del 
Parc volen saber-ho tot: poques vegades els científics veuen una espècie extingir-se davant els seus ulls. 

Segons va informar el Parc, el "Solitari George" tenia més de 100 anys. Havia estat trobat en 1972 quan es creia que 
l'espècie de tortugues de l’ illa Pinta estava totalment extingida. 

Aquesta illa havia estat envaïda per cabres 
ferals introduïdes que van acabar amb la 
vegetació de la qual s'alimenta la tortuga, 
reduint la població sencera a aquest únic 
individu. 

Tan aviat va ser descobert, "Solitari 
George" va ingressar en un programa de 
criança en captivitat per tractar que 
pogués reproduir-se.  

Era l'únic supervivent de l'espècie 
Geochelone nigra abingdoni, originària de 
l’illa Pinta. 

Van ser varis els intents per aconseguir 
que el quelonis tingués descendència, 
entre elles amb femelles de l'espècie 

Geochelone nigra becki del volcà Wolf a l’illa Isabela, amb les quals va aconseguir apariar-se després de 15 anys de 
convivència. No obstant això, els ous "van resultar infèrtils" i el "Solitari George" no va poder tenir fills. 

Els seus últims dies, la tortuga els va viure en un corral al costat de femelles de l'espècie de l’illa Espanyola -genèticament 
més propera a la seva- a Port Aiora, illa Santa Creu. Aquest matí, els seus cuidadors el van trobar mort. 

Galàpags comparteix certes característiques ecològiques amb altres arxipèlags d'origen volcànic com l'escassetat d'aigua 
dolça; la persistència de fenòmens de vulcanisme actiu; la presència d'una flora endèmica extremadament sensible a la 
introducció d'espècies exòtiques i un alta vulnerabilitat enfront de les pertorbacions que provoca l'home. L'any passat va 
rebre més de 185 mil visitants. I en el que va de l'any, ja van rebre a més de 45 mil. 

Per a juliol està previst que al Parc es dugui a terme un taller internacional sobre les estratègies per al maneig de poblacions 
de tortugues en els propers deu anys. "El seu llegat serà un major esforç en investigació i gestió per restaurar l'illa Pinta i 
totes les altres poblacions de tortugues gegants de Galàpags", va dir el director del Parc, Edwin Naula. Amb la marxa de 
"Solitari George", la trobada de científics tindrà un gust amarg que intentaran esborrar dedicant-li el taller en el seu honor. 

Font: 
Clarin ( 24 juny 2012) 
http://www.clarin.com/sociedad/Ecuador-ultima-tortuga-gigante-Galapagos_0_724727820.html 
 
Cabo Cortés va ser presentat per l'empresa espanyola Hansa Urbana. Es tracta d'un mega-projecte equivalent 
en grandària a Cancun 
El president mexicà, Felipe Calderón, acaba d'anunciar la cancel·lació del mega-projecte turístic Cabo Cortés. El seu 
comunicat presenta dos motius: la necessitat de conservar els recursos i l'incompliment per part de la promotora, 
l'espanyola Hansa Urbana, dels requeriments ambientals necessaris.  
 
Aquests arguments són els que hem defensat durant més de dos anys per exigir la cancel·lació. Per això des de Greenpeace 
creiem que si Calderón ha pres ara aquesta decisió és gràcies a les 222.000 signatures que vam lliurar fa dues setmanes, de 
ciutadans que exigien frenar el projecte.  
 

Foto: Clarin 
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Per això podem dir-ho clarament: aquesta és una victòria dels ciutadans enfront dels interessos depredadors de les 
empreses. 

Cabo Cortés va ser presentat per l'empresa espanyola Hansa Urbana.  

Es tracta d'un mega-projecte equivalent en grandària a Cancun, on s'ocuparia una extensió superior a 3,800 hectàrees per 
construir una marina de 490 amarris, instal·lada sobre les dunes costaneres, 27.000 habitacions i dos camps de golf, entre 
altres infraestructures i despropòsits.  

Això es va autoritzar en un procés replet d'irregularitats, i contra l'opinió de les 
principals agències mediambientals del propi govern. Tot això, a l'àrea limítrofa 
amb el Parc Nacional de Cabo Pulmo. 

Cabo Pulmo és un Parc Nacional Marí, protegit des de 1985, i una de les 
reserves biològiques més riques del planeta, a més de ser Patrimoni Natural de 
la Humanitat per la UNESCO.  

La població, un petit nucli que des de sempre va viure de la pesca, va apostar 
a la conservació i viu de la cura del parc i de l’ecoturisme. No volen el 
projecte, sinó garantir la seva manera de vida i la supervivència del lloc. 

Greenpeace porta treballant des de l'any 2010 perquè aquest projecte no es dugués a terme. I ara, creiem que la 
cancel·lació del projecte és primer de tot una victòria dels ciutadans, i que els funcionaris responsables de donar 
l'autorització il·legal a aquest projecte han d'assumir les seves responsabilitats i dimitir, o ser obligats a això. 

També creiem que aquest triomf és una fita de cara al futur, i ha de servir d'exemple, a Mèxic i també a Espanya, que un 
altre model de turisme i d'aposta de futur pel litoral és possible. Perquè Hansa Urbana és només un exemple d'empreses 
espanyoles vinculades al sector immobiliari i turístic que han devastat primer les nostres costes i després, amb la crisi, han 
anat a promoure el mateix model destructiu en altres llocs, com Mèxic, sense tenir en compte les conseqüències de llarg 
termini que ja s'estan veient aquí. La cancel·lació de Cabo Cortés hauria de servir-los de lliçó, i mostrar que un altre model 
de desenvolupament i de turisme és possible, malgrat que no serveixi als seus interessos. 

Font: 
Ecoticias (18 Juny 2012) 
http://www.ecoticias.com/eco-america/67121/Victoria-cancela-Cabo-Cortes-Mexico 
 
Les noves plantes d'energia neta generaran l'equivalent a dos reactors a Japó 
Japó planeja construir plantes d'energia solar i eòlica que en els propers quatre anys afegiran més de dos milions de 
quilowatts a la capacitat de generació del país, la qual cosa equival a l'electricitat produïda per dos reactors nuclears. 

Segons un estudi realitzat pel diari econòmic Nikkei, a l'arxipèlag hi ha en construcció més de 110 plantes solars amb una 
capacitat d' almenys 1.000 quilowatts cadascuna, que contribuiran a generar en total més d'1,3 milions de quilowatts. 

A més, està prevista la construcció d'unes 20 plantes eòliques amb una capacitat total d'uns 750.000 quilowatts. 

S'espera que les instal·lacions solars comencin a operar per a l'any fiscal 2014, mentre que les eòliques ho farien per a 
l'exercici 2016, amb un cost total de construcció proper als 600.000 milions de iens (uns 6.000 milions d'euros). 

L'any fiscal 2011, Japó va produir prop de 800.000 quilowatts d'energia solar (sense incloure la dels panells col·locats en 
cases particulars) i 2,5 milions de quilowatts d'energia eòlica, segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Indústria. 

Darrere d'aquest increment en projectes d'energia renovable està la llei que entrarà en vigor diumenge que ve, que 
estableix l'obligació que les grans companyies elèctriques adquireixin energia provinent de fonts renovables a preus 
preestablerts. 

L'engegada de la norma es produeix en un moment en què el subministrament energètic de Japó travessa una delicada 
situació per la parada dels seus reactors nuclears arran de l'accident de Fukushima deslligat pel devastador tsunami de l'11 
de març de 2011. 

Va ser precisament aquell dia, poques hores abans del terratrèmol de 9 graus que va desencadenar el desastre, quan el 
Gabinet va aprovar la llei d'energies renovables, que seria ratificada pel Parlament a la fi d'agost. 

 
Foto: Ecoticias 
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La crisi nuclear de Fukushima, la més greu des de Txernòbil, va portar a l’aturada gradual dels 50 reactors comercials de 
l'arxipèlag per revisions o proves de seguretat, l'últim d'ells el passat 5 de maig. 

El 16 de juny el Govern va donar l'ordre de reactivar dos d'ells, per primera vegada des de la crisi, per fer front a l' 
increment de la demanda previst a l'estiu. 

Font: 
EFEverde (28 Juny 2009) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/las-nuevas-plantas-de-energia-limpia-generaran-el-equivalente-a-dos-
reactores-en-japon 
 
Europa: 
 
El Parlament Europeu demana una estratègia comuna per millorar el benestar animal 
El Parlament Europeu (PE) va demanar avui un marc legislatiu comú sobre benestar animal que acabi amb les diferències 
entre els Estats membres i garanteixi uns estàndards equivalents a tota la Unió Europea (UE). 

L' Eurocambra va aprovar per una àmplia majoria un informe de la diputada sueca Marit Paulsen que advoca per les 
sancions "eficaces i proporcionades" contra els països on s'incompleixin aquestes lleis. 

Paulsen es va declarar satisfeta d'haver aconseguit un ampli consens per part de tots els implicats, "des de les 
organitzacions de protecció dels animals als agricultors". 

Amb la nova estratègia es volen precisar les responsabilitats i permetre l' intercanvi de bones pràctiques entre països. 

Les noves normes haurien d'aplicar-se a tots els animals criats per a la producció d'aliments, així com els domèstics, que en 
l'actualitat no estan protegits per cap legislació europea. 

Per verificar el compliment de les lleis, l'informe demana a la Comissió Europea que assigni més recursos a l'Oficina 
Alimentària i Veterinària i proposa un nou sistema d'intervenció primerenca que permeti a l'Executiu comunitari assegurar-se 
que els països respecten els terminis previstos. 

També convida a Brussel·les a considerar, abans de 2013, la possibilitat de crear un etiquetatge específic per a la carn 
procedent d'animals sacrificats sense atordiment, alguna cosa que, segons el PE, reclamen els consumidors europeus. 

A més, sol·licita als països que garanteixin l'existència d'un nombre suficient d'inspectors amb la formació adequada.  

Font: 
Euroefe (4 Juliol 2012) 
http://www.euroefe.com/1311_noticias/1653220_el-parlamento-europeo-pide-una-estrategia-comun-para-mejorar-el-
bienestar-animal.html 
 
El comissari d'Energia cridarà Soria per demanar-li seguretat jurídica per a la fotovoltaica 
El comissari europeu d'Energia, Günter Oettinger, s'ha compromès davant l'Associació Nacional de Productors i Inversors 
d'Energies Renovables (Anpier) a cridar el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, per demanar-li 
seguretat jurídica per a la fotovoltaica davant la reforma energètica que prepara el Govern. 
 
Aquest compromís ha estat una de les conclusions de la reunió de 40 minuts celebrada aquest dimecres a Estrasburg entre 
el president d’Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, i el comissari d'Energia per tractar la situació del sector fotovoltaic a 
Espanya. 
 
En declaracions a Europa Press després de la reunió, Martínez-Aroca ha qualificat de "molt positiva" la trobada i ha 
assegurat que Oettinger ha escoltat "molt atentament" les seves reivindicacions, malgrat demostrar que coneix 
"perfectament" la situació de la fotovoltaica a Espanya i la "injusta retroactivitat" soferta. 
 
"El comissari s'ha compromès a cridar a Soria personalment de forma immediata per parlar amb ell i demanar-li que hi hagi 
seguretat jurídica en el sector", i sol·licitarà a més al Govern la creació d'una comissió per "donar seguretat i estabilitat al 
sector", va explicar el president d’Anpier. 
 
Oettinger ha reconegut que el grau de competència adquirit per la fotovoltaica i la seva capacitat per reduir preus es deu 
precisament al fet que "centenars de milers de productors", entre ells 55.000 espanyols, van invertir en 2007, va afirmar 
Martínez-Aroca. 
 
A més, el comissari ha expressat el seu "suport" a Anpier i s'ha ofert a implicar-se en la situació a la vista que el Govern 
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espanyol "no rep  cap empresa del sector", va indicar, abans d'assenyalar que el comissari serà "àgil" en els tràmits perquè 
és conscient que la reforma energètica s'aprovarà previsiblement divendres que ve. 
 
TAXA a la NUCLEAR 
 
D'altra banda, Anpier ha lliurat una carta a Oettinger en la qual li demana una taxa a la generació que afecti solament a 
l'energia nuclear, per ser una font de generació que produeix residus contaminants i per ser "responsable" del dèficit de 
tarifa. 
 
"Li hem fet valer la màxima que qui contamina ha de pagar i li hem demanat a la carta que la taxa a la generació que està 
preparant el Govern 'popular' sigui abonada íntegrament pels generadors d'energia nuclear", va afegir. 
 
Anpier entén que la nuclear, juntament amb la hidràulica, és causant del dèficit de tarifa ja que, malgrat el baix cost de la 
seva producció, obtenen una alta remuneració perquè es beneficien del mecanisme de funcionament del mercat majorista, 
en el qual totes les tecnologies es retribueixen al preu de l'última a entrar, que és la més cara. 
 
Font:  
Europapress (4 Juliol 2012) 
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-comisario-energia-llamara-soria-pedirle-
seguridad-juridica-fotovoltaica-20120704163109.html 
 
El PE demana una auditoria urgent de l'estat dels recursos hídrics a la UE 
El Parlament Europeu (PE) va exigir avui una auditoria urgent de l'estat de la xarxa hídrica europea en termes de qualitat, 
antiguitat i connectivitat, en un informe aprovat avui a la sessió plenària a Estrasburg. 

En aquest informe, es demana que la concessió d'ajudes europees ha d'estar subjecta a plans de gestió de la demanda així 
com a la supervisió per part dels governs. 

Sobretot, precisa el document, en casos on "es faci un ús intensiu d'aigua com és el turisme de masses o certs tipus 
d'agricultura". 

Per la seva banda, la Comissió i els Estats membres han de revisar les subvencions que puguin perjudicar als recursos 
hídrics i aplicar principis com "qui contamina, paga", exigeix l'informe redactat per l'eurodiputat austríac Richard Seeber 
(PPE). 

Al seu torn, els diputats van deixar clar que la reducció del consum d'aigua ha de constituir una prioritat i per això, van 
demanar que els mesuradors d'aigua siguin obligatoris per a tots els sectors i usuaris de la UE 

Els membres del PE van recalcar a més que han de tenir-se en compte els "aspectes socials" a l'hora d'establir les tarifes de 
l'aigua ja que la societat ha de disposar d'aigua neta a preus assequibles. 

Finalment, el PE va advocar per la generalització del sistema de banderes blaves en totes les zones de bany d'Europa, 
inclosos rius, llacs i estanys. 

Segons l'estudi, la UE perd al voltant d'un 20% de l'aigua a causa de la ineficàcia en la gestió de la mateixa. 

Font: 
Euroefe (3 Juliol 2012) 
http://www.euroefe.com/1311_noticias/1651902_el-pe-pide-una-auditoria-urgente-del-estado-de-los-recursos-hidricos-en-
la-ue.html 
 
París reduirà la part de l'energia nuclear al 50 % en 2025 
El Govern francès va confirmar que la part de l'energia nuclear en la producció d'electricitat es reduirà des del 75 % actual 
fins al 50 % d'aquí a 2025 i que desenvoluparà una "economia verda". 

Així ho va declarar el primer ministre francès, Jean-Marc Ayrault, qui va dir davant l'Assemblea Nacional que el seu Govern 
llançarà un "programa massiu d'estalvi d'energia i un pla ambiciós de desenvolupament de les energies renovables". 

"El gas i l'electricitat, com l'aigua, són béns comuns i no poden deixar-se a la llei del mercat", va dir el primer ministre, qui 
va afegir: "engegarem un tarificació progressiva, amb un doble objectiu, social i ecològic". 

Ayrault va confirmar així els objectius enunciats durant la seva campanya presidencial pel cap de l'Estat, el socialista 
François Hollande, que va arribar al càrrec després de les eleccions del passat 6 de maig. 
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El primer ministre va declarar al seu programa d'intencions de Govern -que va explicar davant els diputats abans de 
sotmetre's a un vot de confiança- que la "transició ecològica i energètica" que pretén aplicar serà "creadora d'ocupacions 
noves". 

Ayrault va advocar per la protecció del planeta i per contribuir a això va dir que el Govern pretén posar les bases d'una 
"economia verda", que va dir que estarà basada en la "innovació tecnològica", del que va dir que serà un dels elements de 
la recuperació econòmica del país. 

Font: 
EFEverde (3 juliol 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/paris-reducira-la-parte-de-la-energia-nuclear-al-50-en-2025 
 
El 86% de les ciutats europees controlen les seves emissions 
El 86% de les ciutats europees compta amb un objectiu de reducció d'emissions, enfront del 70% a nivell global, segons es 
desprèn d'un informe publicat per Carbon Disclosure Project (CDP) i Accenture en el qual s'analitzen 22 ciutats i ajuntaments 
europeus. 

L'estudi, que porta per títol “Set lliçons del canvi climàtic a les ciutats d'Europa”, afegeix que dues de cada tres ciutats 
europees analitzades col·laboren amb els seus proveïdors en qüestions relatives al canvi climàtic, per sobre del 47% de la 
mitjana. 

A més dels objectius aconseguits, l'informe identifica i examina sis àrees clau en les quals les ciutats europees empren bones 
pràctiques per lluitar contra el canvi climàtic. Així, fa al·lusió a la mesura anual d'emissions, ja que cada vegada més ciutats 
europees mesuren i comuniquen les seves emissions anuals en tot el seu territori. En aquest sentit, el document constata 
que el 50% de les ciutats estudiades realitza mesures anuals d'emissions. 

Així mateix, s'esmenta la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI), destacant que dues ciutats europees, 
Londres i Copenhaguen, van comunicar reduccions de GEI en la seva última resposta a CDP; i es destaquen les avaluacions 
de riscos, ja que 17 de les ciutats incloses a l'estudi (77%) han realitzat o estan realitzant avaluacions de riscos per 
comprendre els possibles efectes del canvi climàtic al seu territori. 

Canvi climàtic 

Segons aquestes avaluacions, 18 de les 22 ciutats europees analitzades s'enfronten a riscos importants derivats del canvi 
climàtic i un 54% d'elles considera que aquests riscos són greus o molt greus. 

Una altra de les àrees analitzades fa referència al desenvolupament de plans d'adaptació doncs, una vegada identificats els 
riscos, les ciutats defineixen plans d'acció per adaptar-se a la situació. Així, 14 ciutats (64%) expliquen ja amb un pla 
d'adaptació, mentre que altres dues estan treballant en la seva definició. 

Respecte l'ús de la sostenibilitat com a factor de competitivitat, l'informe subratlla que les ciutats europees són més 
conscients del potencial econòmic de la lluita contra el canvi climàtic, ja que 13 d'elles (59%) creuen que es propiciarà el 
desenvolupament de nous sectors econòmics en fer front al canvi climàtic. 

Finalment, respecte l'ampliació de l'àmbit d'actuació de la ciutat, un petit nombre de ciutats, com Berlín i Hèlsinki, estan 
recorrent a acords voluntaris amb empreses locals per incentivar el compliment dels seus objectius de lluita contra el canvi 
climàtic. 

Font: 
Ambientum (29 Juny 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-86-ciudades-europeas-controlan-emisiones.asp 

Espanya: 
 
El Suprem valida limitar a 30 anys la tarifa fotovoltaica per no danyar la "rendibilitat raonable" 
El Tribunal Suprem ha desestimat una demanda de l'Associació Nacional de Productors i Inversors d'Energies Renovables 
(Anpier) en contra del reial decret 1565/2010 i, en concret, de la limitació a 30 anys en el temps durant el qual les 
instal·lacions fotovoltaiques tenen dret a rebre la tarifa regulada. 
 
Aquesta sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, entén que la limitació d'anys de cobrament de la tarifa no danya 
el principi de "rendibilitat raonable" i se sumeixi a altres dues resolucions emeses en el mateix sentit per l'Alt Tribunal, de 
manera que pot entendre's que s'ha assentat jurisprudència sobre l'assumpte. 
 
El reial decret 1565/2010 eliminava l'al·lusió al "període indeterminat" en la percepció de la tarifa fotovoltaica i establia un 
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període de gaudi de 25 anys. Dues lleis posteriors van elevar aquest termini a 28 anys primer i a 30 anys després, si bé el 
Suprem no ha renunciat a analitzar el cas, en entendre que segueix existint una limitació temporal. 
 
En la sentència, el Suprem considera que la limitació en els anys amb dret a cobrament no suposa que la rendibilitat de les 
plantes caigui "per sota del llindar de raonabilitat". "No es demostra que la rendibilitat raonable de les inversions pateixi per 
la limitació temporal objecte de litigi", assegura. 
 
De fet, assenyala, els titulars de les plantes segueixen tenint dret a una retribució una vegada conclòs el període de gaudi 
de la tarifa, solament que aquest import és el resultat del preu de mercat. 
 
Els demandants adduïen que el reial decret atempta contra els principis de seguretat jurídica, confiança legítima, igualtat i 
proporcionalitat de l'actuació administrativa, a més de constituir, des del seu punt de vista, una expropiació de drets. 
 
El Suprem també entén que els titulars de les instal·lacions fotovoltaiques no tenen un "dret immodificable" al fet que es 
mantingui inalterat el règim econòmic que regula la percepció de les seves retribucions. 
 
Són ells mateixos els qui han optat per no acudir al mercat i han preferit beneficiar-se d'un sistema públic de fixació de 
tarifes, considera la sentència, de manera que s'anul·la el risc empresarial i deixen de competir en preus amb la resta 
d'agents al mercat. 
 
Font: 
EUROPA PRESS (3 Juliol 2012) 
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-supremo-valida-limitar-30-anos-tarifa-
fotovoltaica-no-danar-rentabilidad-razonable-20120703184431.html 
 
Medi ambient veu millores a la taca de fuel que afecta només a Carreño 
La consellera de Medi ambient del Govern del Principat d'Astúries, Belén Fernández, ha declarat aquesta tarda que l'evolució 
de l'estat de la taca de fuel, que afecta només a la costa del municipi de Carreño, "ha millorat sensiblement". 
 
"Fonamentalment, ara, predominen les irisacions, pràcticament no s'observen taques sòlides del que ha estat l'abocament i 
es confia que pròximament no apareguin altres noves", ha asseverat la consellera després de rebre les últimes dades sobre 
l'operatiu de neteja i seguiment de l'abocament. 
 
La consellera ha visitat aquesta tarda la platja de Xivares al costat de membres del seu equip i de l'alcalde de Carreño, Ángel 
Riego, per explicar el moment en què es troben les tasques de neteja i altres gestions que s'estan duent a terme a 
conseqüència de la incidència mediambiental. 
 
Fernández ha destacat que la labor que s'està duent a terme fins al moment "pot qualificar-se de diligent, coordinada i, per 
això, eficaç". 
 
Ha explicat que en paral·lel a la declaració de nivell 1 del pla d'emergències per contaminació marina accidental s'ha 
desplegat un dispositiu d'unes quaranta persones per netejar les quatre platges afectades, situades en el tram de costa 
entre el far de Candás i la Campa de Torres. 
 
En el dia d'avui s'ha reforçat aquest dispositiu de neteja per conformar un equip d'unes setanta persones per retirar el fuel 
que ha arribat als arenals i pedrers de les platges. 
 
Belén Fernández ha recalcat la "important col·laboració" de la propietària de la tèrmica de Aboño, HC Energia, més enllà que 
se li apliqui el principi que "el que contamina paga". 
 
En aquesta màxima també podrien tenir cabuda possibles indemnitzacions a sectors que es vegin perjudicats per 
l'abocament, segons ha ressenyat la consellera. 
 
Font:  
EFEverde (27 Juny 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/medio-ambiente-ve-mejorias-en-la-mancha-de-fuel-que-afecta-solo-a-carreno 
 
La Junta d'Andalusia demana al Govern que aposti per renovables 
El conseller d'Economia, Innovació, Ciència i Ocupació de la Junta d'Andalusia, Antonio Ávila, ha alertat aquest dimarts que 
la dinovena subhasta d'electricitat entre comercialitzadores d'últim recurs (Cesur) s'hagi tancat amb una pujada del 9,3 per 
cent i amb una pressió a l'alça del 3,9 en la revisió de juliol de la Tarifa d'Últim Recurs (TUR) de la llum "no afecta 
positivament a la certitud ni a la confiança" del país i, en conseqüència, ha demanat a l'Executiu de la Nació que aposti per 
les energies renovables". 
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A preguntes dels mitjans de comunicació sobre aquest assumpte, el conseller ha assenyalat que un possible "cost 
addicional" en el rebut de la llum "no serà positiu en termes del que és la potencial competitivitat de les empreses" i que, a 
més, "tindrà un impacte negatiu" en les economies familiars. 

Si a això se suma, com ha advertit, la possible pujada de 
l'IVA en nous productes, això repercutirà de forma 
important en la renda de les famílies "amb menys nivells" i, 
en general, agreujarà la situació econòmica del país i de la 
comunitat autònoma. 

Davant això, ha exigit  l'Executiu central que "reflexioni" i 
que "traslladi un missatge de confiança" a les 
comercialitzadores que, en la seva opinió, "ha de passar de 
forma obligatòria per l'aposta per les energies renovables". 

Font: 
Ecoticias (28 Juny 2012) 
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/67574/Junta-Andalucia-Gobierno-apueste-renovables- 
 
El Govern diu que “el blat de moro transgènic és més ecològic que el convencional” 
Medi ambient prepara un decret que reguli la distància entre cultius modificats i ecològics. 

Espanya és un dels països de la UE més favorables als cultius modificats. 

Espanya ha estat tradicionalment un dels països de la UE més 
favorables als transgènics.  

I amb l'arribada del PP la postura s'ha accentuat. Tant, que el 
Ministeri d'Agricultura i Medi ambient defensa en una resposta al 
Congrés que el blat de moro transgènic de Monsanto vetat a 
França és més respectuós amb el medi ambient que el 
convencional. A més, el departament que dirigeix Miguel Arias 
Cañete prepara un nou decret per establir les distàncies entre 
cultius transgènics i ecològics, una norma que l'Executiu del 
PSOE no va aconseguir treure endavant per l'oposició entre 
agricultors i ecologistes. 

El paper fonamental d'Espanya en una Europa cada vegada menys favorable a la biotecnologia va quedar palesa en els 
cables de Wikileaks. El Govern del PP manté aquesta línia i, fins i tot, va més enllà. Quan Laia Ortiz (ICV) va preguntar què 
anava a fer Espanya després que França intentés prohibir el blat de moro de Monsanto, la resposta va ser: "El blat de moro 
MON810 ha resultat ser una solució en la lluita contra la plaga del trepant per a molts agricultors d'àmplies regions 
espanyoles com la de la Vall de l'Ebre. El cultiu d'aquest blat de moro ha permès estalviar als agricultors molts litres 
d'insecticides i passades de tractor”. I conclou: “És una opció més respectuosa amb el medi ambient que el blat de moro 
convencional”. 

En la resposta afegeix que segons l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), "no és probable que el cultiu de BT11 
i de MON810 comporti riscos diferents del cultiu del blat de moro equivalent i convencional, no transgènic. No hi ha dubte 
que, d'acord amb al document d’EFSA, el cultiu de blat de moro MON810 és segur a Espanya. Alguna cosa que ja ha 
demostrat l'experiència d'uns 15 anys en el cultiu d'aquestes varietats, durant els quals no s'han produït incidents de cap 
tipus". 

Al diputat socialista Alejandro Alonso, el departament li va concretar que “està treballant en un nou esborrany de reial decret 
sobre coexistència de cultius d'organismes modificats genèticament (OMG), cultius convencionals i cultius ecològics”. 

Decret frustrat 

L'executiu del PSOE va anunciar una norma així poc després d'arribar al Govern, però no la va treure per les tensions que 
van sorgir. Segons com es fixin les distàncies entre cultius ecològics i transgènics es pot paralitzar el seu cultiu o fomentar-
lo. La idea de l'Executiu és fixar diferents mesures en funció del tipus de cultiu, la zona de la plantació, els vents 
dominants... La gran majoria dels científics recolzen els cultius modificats genèticament. Espanya ha considerat 
tradicionalment que l'oposició francesa és una forma de protegir les seves produccions de gra. 

El socialista Alonso demana que la reforma es faci “amb prudència, transparència i consens. Ha de ser un debat científic que 
no respongui a la pressió de determinats grups de pressió, com ha estat la reforma de la Llei de Residus o la de Costes”. 

 
Foto: Ecoticias 

 
Foto: El Pais 
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La diputada d'ICV Laia Ortiz considera que “Espanya s'està quedant aïllada a la UE”, ja que “no es podrà fer agricultura 
ecològica per la contaminació”. 

Font: 
El Pais (25 Juny 2012) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/25/actualidad/1340649867_357787.html 
 
Llum verda a cinc plans de conca a Andalusia i Galícia 
El Consell Nacional de l'Aigua va aprovar ahir els plans hidrològics de cinc demarcacions hidrogràfiques d'Andalusia i Galícia, 
dins del procés que havia d'haver culminat a la fi de 2009 i en el qual falten 19 per treure endavant. Fins ara, solament 
s'havien acabat de tramitar els de Catalunya. 

Concretament, l'òrgan consultiu que presideix el ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, Miguel Arias Cañete, va 
aprovar els plans de les conques de Galícia-Costa, Miño-Sil, Negro-Odiel, Guadalete-Barbate i les conques mediterrànies 
andaluses. 

Abans d'entrar a la reunió del Consell Nacional de l'Aigua, el ministre va recordar el "enorme retard" que porta Espanya en el 
compliment de la Directiva Marc d'Aigua en aquesta matèria, ja que aquest procés havia d'haver conclòs abans de finalitzar 
2009. Per això, Arias Cañete, en declaracions als mitjans, va manifestar que amb l'aprovació d'aquests cinc plans s'entra en 
una "velocitat de creuer" per aprovar la resta. 

En aquest sentit, va assenyalar que un dels més complicats és el de l'Ebre, que es troba en procés d'informació pública. 
"Estem en la possibilitat de complir l'objectiu que s'ha marcat aquest Govern i que abans de finals de 2013 hàgim acabat la 
planificació de totes les demarcacions hidrogràfiques i estiguem en condicions d'abordar una planificació hidrogràfica 
integrada", va declarar. 

Referent a això, va afegir que la UE està obrint procediments a Espanya que contemplen multes milionàries pels retards i 
incompliments i per això el Govern ha mantingut diverses entrevistes amb els responsables d'aigua de la Comissió Europea 
per explicar la voluntat de l'Executiu d'accelerar les coses i evitar sancions. "Estem traslladant tota la informació que 
disposem, minut a minut", segons Miguel Arias Cañete. 

Per això, va subratllar la importància que la reunió d'aquest òrgan consultiu de l'aigua traslladi que Espanya està avançant i 
que es conclouran els 25 plans de les demarcacions i a complir els objectius en depuració d'aigües residuals. 

Al seu parer, "no n'hi ha prou amb fer grans discursos mediambientals, sinó que cal aplicar-se a complir les directives 
comunitàries". A més, el representant del Govern confia que s'aconseguirà un consens bàsic perquè, una vegada conclogui 
aquest procés, es pugui abordar "aquest gran pacte nacional sobre l'aigua sobre una base científica" una vegada es 
coneguin les necessitats de totes les demarcacions. 

Font: 
Ambientum (29 Juny 2009) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Luz-verde-cinco-planes-cuenca-Andalucia-Galicia.asp 
 
Garonya continuarà en funcionament fins a 2019 
El Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha revocat parcialment, mitjançant ordre ministerial, que publica aquest dimarts el 
BOE i entra en vigor demà, l'ordre per la qual s'acordava el tancament de la Central Nuclear de Santa Maria de Garonya 
(Burgos) el 6 de juliol de 2013, i sol·licitarà la renovació de l'autorització d'explotació fins a 2019. 

L'Executiu assenyala set raons per prendre aquesta decisió: la Llei d'Economia Sostenible; el nivell de dependència 
energètica d'Espanya de l'exterior; l'estabilitat de la xarxa elèctrica espanyola; el dèficit acumulat del sector elèctric i la 
necessitat d'evitar que es traslladin els costos al consumidor; el retard en la construcció del Magatzem Temporal Centralitzat 
(ATC); la participació de les centrals en el finançament del combustible nuclear només quan estan en funcionament; i 
l'impacte de la renovació en l'activitat econòmica, l'ocupació i la recaptació impositiva de la zona. 

Amb aquesta decisió, l'Executiu revoca també l'obligació del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) de presentar un pla de 
desmantellament de la instal·lació abans del 6 de juliol de 2013 i elimina la prohibició a la central de realitzar modificacions 
que impedeixin o desenvolupin el cessament definitiu de l'explotació. En tot cas, la instal·lació haurà de seguir funcionat 
d'acord amb els límits i condicions continguts en l'annex de l'ordre de tancament per 2013, així com les contingudes en la 
present ordre. 

Renovació fins a 2019 

La nova decisió estableix, a més, que amb anterioritat al 6 de setembre de 2012 el titular podrà sol·licitar del Ministeri 
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d'Indústria, Energia i Turisme una renovació de l'autorització d'explotació per un nou període no superior a sis anys, és a 
dir, fins a 2019. 

Aquesta sol·licitud de renovació haurà d'anar acompanyada de les últimes revisions de documents requerits a l'anterior 
ordre; una Revisió Periòdica de Seguretat de la Central; una Revisió de l'anàlisi de la Normativa d'Aplicació Condicionada; 
una Revisió de l'Estudi Probabilista de Seguretat; una Anàlisi d'envelliment; 
una Anàlisi d'experiència acumulada; una Anàlisi de compliment dels actuals 
límits i condicions establerts en l'anterior ordre; i un Programa d'inversions i 
modificacions relacionades a les millores derivades de l'accident de la Central 
Nuclear de Fukushima. 

Si decidís optar a la renovació, la instal·lació haurà de dur a terme, abans de 
l'arrencada posterior a la recarrega de 2013, les modificacions de disseny 
requerides pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per a la renovació en el 
període 2009-2019, segons les Instruccions Tècniques Complementàries que 
dicti el regulador en l'actualitat. 

Requisits abans del proper divendres 

Prèviament, abans del proper divendres, 6 de juliol de 2012, el titular haurà de justificar davant el Consell de Seguretat 
Nuclear (CSN) que les activitats de vigilància, inspecció en servei, manteniment i gestió de vida realitzades des de juliol de 
2009, es corresponen amb les establertes per a la renovació de l'autorització d'explotació fins a 2019, que va fixar en el seu 
moment el regulador atòmic. En cas contrari, haurà de dur a terme les activitats no realitzades abans de la finalització de la 
present autorització, és a dir, abans del 6 de juliol de 2013. 

A més, abans del divendres, el titular haurà de revisar i comunicar al CSN les anàlisis realitzades considerant un temps 
d'explotació fins a 2013, així com les anàlisis d'experiència operativa i de nova normativa realitzats des de juliol de 2009, per 
comprovar que no s'ha limitat l'abast o el contingut dels mateixos i les accions proposades atenent al cessament definitiu de 
l'explotació dins d'un any. 

Font 
Ambientum ( 3 Juliol 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Garona-continuara-funcionamiento-hasta-2019.asp 
 
Catalunya: 
 
Catalunya i 11 regions europees més demanen al Parlament Europeu major autonomia per afrontar la 
contaminació ambiental 
Catalunya, Baden-Württemberg, Emília-Romanya, Londres, Hessen, Lombardia, Renania del Nord-Westfàlia, Piemont, 
Randstad, Estiria, Véneto i Flandes han elaborat un posicionament comú perquè la Unió Europea tingui en compte les 
autoritats regionals a l'hora de revisar la Directiva de qualitat de l'aire. Aquestes regions inclouen algunes de les àrees més 
densament poblades i industrialitzades de la UE i han estat a l'avantguarda de la gestió de la contaminació ambiental durant 
els últims anys. 
 
Catalunya i 11 regions europees més integrants de la xarxa AIR (AIR-Quality Iniciative of Regions) han elaborat un 
posicionament comú per reclamar que es revisi la Directiva de qualitat de l'aire per ajudar les autoritats regionals a prendre 
les mesures més adequades per a la millora de la salut de la població. De fet, a l'última dècada, les regions d'Europa, entre 
elles Catalunya, han desenvolupat accions realment decisives en aquest sentit. No obstant això, reclamen un major suport 
de la Comissió i els Estats membres per ajudar a combatre les fonts contaminants. 
 
La xarxa AIR es va fundar en 2011 i representa 12 regions de 7 Estats de la Unió Europea (UE): Baden-Württemberg, 
Catalunya, Emília-Romanya, Londres, Hessen, Lombardía, Renania del Nord-Westfàlia, Piemont, Randstad, Estiria, Véneto i 
Flandes. En conjunt, aquestes regions representen el 22% del PIB i el 18% de la població de la UE (88 milions d'habitants). 
Aquestes regions, que inclouen algunes de les àrees més densament poblades i industrialitzades de la UE, com Milà, Torí, 
Bolonya, Rotterdam, Brussel·les, Stuttgart, Colònia, Londres o Barcelona, han estat a l'avantguarda de la gestió de la 
qualitat de l'aire durant els últims anys. Malgrat aquests esforços, aquestes regions, com a moltes altres en la Unió Europea, 
tenen dificultats per aconseguir alguns dels límits dels valors establerts en la Directiva de qualitat de l'aire. 
 
La xarxa ha sol·licitat, entre altres mesures, la simplificació de la legislació en aquest àmbit, amb uns règims de valors límits 
respecte als contaminants atmosfèrics més adequats a les evidències mèdiques i amb accions destinades a les àrees on es 
produeix un major impacte sobre la salut humana. També ha volgut remarcar la necessitat que les regions puguin decidir les 
seves prioritats en matèria de reducció de la contaminació, dins d'uns determinats paràmetres. 
 
Els representants regionals han demanat als encarregats de formular les polítiques comunitàries sobre la qualitat de l'aire 
que, en el procés de revisió del compliment de la normativa, es tingui en compte que s'hagin pres totes les mesures 
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raonables i proporcionals. En el cas del fracàs en la reducció d'òxids de nitrogen (NOX) a les principals àrees metropolitanes 
europees, derivat de l'aplicació de les recents normes Euro de vehicles, també es reclama que Europa assumeixi la seva part 
de responsabilitat i que les regions no hagin d'assumir costos extraordinaris per fer front als forats en el compliment 
d'aquesta norma. En aquest cas concret, les polítiques dirigides a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle no 
han ajudat a millorar la qualitat de l'aire en els entorns urbans. 
 
Les regions i ciutats s'han mostrat disposades a compartir les seves experiències a través del Grup AIR i altres fòrums per 
maximitzar l'aplicació de bones pràctiques a nivell regional en tota la Unió Europea. 
 
El secretari de Medi ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, ha participat aquest matí a la seu del Parlament Europeu, a 
Brussel·les, en la conferència "A Breath of fresh AIR: Regional approach to future air-quality policy". Representants polítics 
de les 12 regions europees que integren la xarxa AIR han debatut sobre el futur de les polítiques de qualitat de l'aire i les 
millors actuacions a adoptar a Europa, posant especial èmfasi en el punt de vista dels problemes reals de les regions. Han 
assistit membres del Parlament Europeu, el comissari de la Unió Europea de Medi ambient, Janez Potočnik, el comissari de la 
UE d'Indústria i Empresa, Antonio Tajani, i el director general d'Energia de la UE, Philip Lowe. 
 
Font: 
Ecoticias ( 26 Juny 2012) 
http://www.ecoticias.com/co2/67471/Cataluna-regiones-europeas-piden-Parlamento-Europeo-autonomia-afrontar-
contaminacion-ambiental 
 
L'Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO acorden compensacions econòmiques complementàries 
sobre la recollida selectiva del vidre per als ens locals 
Aquesta addenda afegeix al conveni unes compensacions econòmiques als ens locals que es vegin afectats per canvis de 
destinació en els punts de descàrrega del vidre recollit selectivament, alhora que també permet que Ecovidrio financi 
l'adquisició de galledes i contenidors HORECA adaptats a les recollides de cada municipi. 
 
Es pot accedir al conveni a través d'aquest enllaç: 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Recollida%20selectiva/Sistemes%20integrats%20de%20ges
tio/Ecovidrio/3437_001.pdf 

Font: 
Butlletí del Medi Ambient- Generalitat de Catalunya ( 1 Juliol 2012) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.ba2341dfb05d209ce113ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=cba25583573e53
10VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cba25583573e5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&co
ntentid=55628b8db0328310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 

Més de 100 mesures perquè Catalunya s'adapti al canvi climàtic 
El 25 de juny, el secretari de Medi ambient i Sostenibilitat, Josep Enric 
Llebot, va presentar el document base de l'Estratègia catalana d'adaptació al 
canvi climàtic (ESCACC), el qual planteja diferents mesures per dur a terme 
fins al 2020  en els 11 sectors més fràgils (aigua, agricultura i ramaderia, 
biodiversitat, boscos (gestió forestal), indústria i serveis, mobilitat i 
infraestructures de transport, pesca, salut, sector energètic, turisme i 
urbanisme i habitatge), amb l'objectiu que Catalunya es converteixi en 
menys vulnerable als impactes de l'escalfament global.  
 
L’Estratègia proposa mesures de fiscalitat per estimular els sectors a realitzar accions que afavoreixin l'adaptació al canvi 
climàtic, així com incorporar sistemes d'alerta i comunicació relacionats amb els impactes del canvi climàtic dins dels plans 
de protecció civil de la Generalitat, com el pla d'incendis forestals o el d'inundacions. 
 
Font: 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic (25 Juny 2012) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=fab9b9c474
cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=9dad164856328310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 

Pla de l'Energia i Canvi Climàtic 
Aquest matí en roda de premsa, representants de l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya (AUS) i de diverses organitzacions ecologistes han demanat la paralització del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de 
Catalunya 2012-2020 (PECAC) perquè aquest no condicioni la nova Llei de Canvi Climàtic anunciada pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya. Per a les entitats ecologistes i AUS, és imprescindible que aquesta llei sigui coherent amb les 
investigacions del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) i estableixi uns objectius de reducció d'emissions 
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de gasos d'efecte hivernacle en la línia de les seves recomanacions científiques. El PECAC hauria de ser l' instrument que 
permetés aplicar la Llei de Canvi Climàtic i no una manera de condicionar-la des de l' inici. 
 
Aquesta ha estat l'al·legació principal del document comú que les entitats han presentat en el termini d'al·legacions al 
PECAC (2), i que fem públiques avui, dia que el Conseller d'empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, es reuneix a porta 
tancada amb els representants de les forces polítiques parlamentàries. 

En opinió dels representants de les organitzacions d'arquitectes i ecologistes, el PECAC seria una base pèssima per a una Llei 
de Canvi Climàtic a Catalunya perquè: 

El punt de partida del document és exclusivament economicista, basat en un escenari de disponibilitat, demanda i preus de 
combustibles fòssils que és excessivament optimista i no es correspon a la realitat. A més, la informació del PECAC no està 
actualitzada: la reducció del consum d'energia des de 2009, aconseguida a la fi de 2012, a causa de la crisi, aconseguirà els 
objectius d'estalvi energètic que el PECAC determina pel 2020. 

Les mesures que es proposen en els més de 800 fulls són poc clares i, alhora, poc efectives per aconseguir els objectius 
proposats pel pla. Est és, en particular, el cas de les emissions de gasos d'efecte hivernacle que el PECAC situaria en 2020 
en un augment d'emissions d'un 40% respecte al 1990, un valor molt allunyat fins i tot de la reducció del 20% proposta per 
la UE. 

El finançament públic del PECAC es basa exclusivament en l'expectativa de la venda dels Crèdits de Carboni que li 
corresponen a Catalunya dels assignats a Espanya pel període 2012-2020, confiant en un preu de venda constant de 20€ 
crèdit, en lloc d'apostar per impulsar mesures de fiscalitat ambiental, com l' impost sobre la generació d'energia nuclear o la 
disposició i l'emmagatzematge de residus nuclears establerts per Castella- La Manxa. 

Font: 
Ecologistes en Acció (26 Juny 2012) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article23562.html 
 
Ascó obligada a baixar la seva potència per una allau d'algues 
Els incidents a les centrals nuclears espanyoles no cessen. Quan encara no s'han connectat Almaraz I i II i Trillo no ha 
arribat encara a recuperar la seva potència nominal, els dos reactors d'Ascó s'han sumat aquesta setmana al cúmul de 
problemes que sofreix el sector nuclear espanyol. A causa d'una allau d'algues en el riu Ebre, Ascó I i II s'han vist obligades 
a baixar la seva potència, per evitar així un possible col·lapse del sistema de refrigeració. Aquesta és la setena vegada que 
Ascó sofreix problemes com a conseqüència d'una allau d'algues, un succés que desgraciadament el canvi climàtic 
agreujarà, la qual cosa incrementarà els problemes constants de les centrals nuclears espanyoles. 
 
Aquest dimecres 20 de juny, els reactors nuclears d'Ascó I i Ascó II es van veure obligats a reduir la potència davant una 
allau d'algues al riu Ebre, que amenaçava amb bloquejar el canal d'admissió de l'aigua de refrigeració de la central nuclear. 
Davant aquest nou incident d'una central nuclear espanyola (la setmana passada va ser Almaraz la que va sofrir un incendi), 
Endesa, empresa titular de la planta, va realitzar en coordinació amb la Confederació Hidrogràfica de l' Ebre, un gran 
desembassament d'aigua per diluir les algues i tractar de solucionar el problema. 

Resulta com a mínim qüestionable que justament en la setmana en què s'inicia l'estiu, en un any tan sec com el de 2012, es 
dugui a terme un desembassament d'aigua de tal magnitud per afavorir els interessos d'una central nuclear, que ja són de 
per si els majors consumidors individuals d'aigua de tot l'Estat espanyol. És més qüestionable encara, si tenim en compte 
que l'únic objecte d'aquesta actuació era salvaguardar els beneficis econòmics d'una empresa privada, ja que el 
subministrament elèctric no estava en perill. La setmana passada, per exemple, quatre reactors nuclears espanyols (Almaraz 
I i II, Trillo i Vandellòs I) es van veure obligats a reduir la potència, disminuint així en més d'un 50% la potència nuclear en 
tot l'Estat sense que el sistema elèctric espanyol es ressentís gens ni mica. 

També resulta lamentable que per a aquests casos, en què estan en joc els beneficis econòmics de les elèctriques, no es va 
dubtar i es va actuar precipitadament, permetent desembassaments de gran magnitud. Uns desembassaments que 
desgraciadament s'impedeixen en altres ocasions, com per exemple per al manteniment del cabal ecològic dels rius, amb 
fins i tot trams fluvials completament secs, com ha passat reiteradament en els últims anys al Xúquer. 

El problema de l'allau d'algues que ha sofert aquesta setmana Ascó no és nou. La nuclear catalana ja va sofrir baixades de 
potència per successos d'aquest tipus en 1990, 2002, 2005 i, més recentment,  l'agost i el novembre de 2010 i el juliol de 
l'any passat. A més, Ascó no és un cas aïllat, ja que s'han produït incidents similars en altres reactors de tot el món. Fins i 
tot en centrals nuclears que obtenen l'aigua de refrigeració del mar. En aquests casos, els problemes estan provocats per les 
meduses en lloc de les algues. El juliol de 2011, per exemple, els dos reactors escocesos de Torness van haver de parar-se 
per culpa d'una "explosió" de meduses. 

Font: 
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Ecologistes en Acció (22 Juny 2012) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article23549.html 
 
3ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya 
El passat mes de juny es van celebrar la 3a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya. Del 27 al 30 de juny diferents 
espais de Barcelona van acollir un bon grapat d'activitats gratuïtes obertes a tot el públic.  
 
Es van realitzar xerrades en les quals es van presentar projectes de Responsabilitat Social 
(RS); conferències de bones pràctiques; jornades de portes obertes a empreses 
responsables; cinefòrums; debats i tallers per a la ciutadania. 
 
La Responsabilitat Social és el compromís que prenen algunes organitzacions cap a les 
necessitats dels seus grups d'interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi 
ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d'una 
implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent. 
 
Font: 
COAMB (25 Juny 2012) 
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=650&amplia=650&any=&mes=#not0  

La Generalitat presenta el projecte LIFE de Governança radioelèctrica (2010-2014) 
El projecte, desenvolupat conjuntament per la Direcció general de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, 
mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació, i la Direcció general de Qualitat Ambiental, té com 
a objectiu principal coordinar les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i de 
medi ambient, per millorar l'accés de la ciutadania a les xarxes de comunicacions sense fils, i en particular a les seves 
activitats socioeconòmiques, fomentant un desenvolupament ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el 
medi ambient i procurant, així, que la ciutadania obtingui el màxim benefici de la societat de la informació.  
 
Com a eixos principals de treball té el desenvolupament sostenible i ordenat de les telecomunicacions, el control dels nivells 
de camp electromagnètic (CEM) generats per estacions de radiocomunicació i la difusió als ciutadans, tant dels resultats de 
les mesures efectuades, com de la legislació i els principals informes científics que avaluen la possible relació entre exposició 
als CEM i salut. 
 
Font: 
Butlletí Medi ambient-Generalitat de Catalunya (1 Juliol 2012) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.ba2341dfb05d209ce113ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=cba25583573e53
10VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cba25583573e5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&co
ntentid=55628b8db0328310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
CEDAT-URV: 

Investigadors del CEDAT participen al Congrés de la IUCN Academy of Environmental Law a Baltimore 
La Dra. Maria Marques, el Dr. Antoni Pigrau i el Dr. Jordi Jaria, els tres investigadors 
del CEDAT, van viatjar a la ciutat de Baltimore (Maryland, Estats Units) per participar 
en la 10ª edició del Congrés Anual de la IUCN Academy of Environmental Law que va 
acollir la Francis King Carey School of Law de la University of Maryland, entre els dies 
1 i 5 de Juliol.  
 
El Congrés, titulat “Global Environmental Law at a Crossroads”, es va centrar en 
l'estudi de les vies alternatives per al futur desenvolupament d'un dret i una 
governança global del medi ambient en l'era post “Rio+ 20” i va comptar amb més 
de 150 ponències d'experts provinents de més de 30 països diferents. El Dr. Jordi 
Jaria va presentar una comunicació amb títol 'Rights of Nature in Ecuador: 
Change of Paradigm or Constitutional Rhetoric'.Font: 

CEDAT ( 3 Juliol 2012) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#378 
 
Actes de defensa del treball final de màster  
Per obtenir la titulació del Màster Oficial en Dret Ambiental, els estudiants han de realitzar un treball de recerca final que, en 
el cas dels estudiants de l'itinerari d'investigació, ha d'estar encaminat a la realització de la futura tesi doctoral. Aquest 
treball, que va sent tutoritzat per un professor al llarg dels dos cursos acadèmics del màster, ha de ser finalment defensat 
en un acte públic davant d'una comissió formada per tres professors universitaris o especialistes en la matèria.  
 
Entre l'última setmana de juny i les primeres setmanes de juliol, diversos estudiants han realitzat, amb èxit, la defensa 
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pública dels seus treballs finals. El dimecres 27 de Juny, l'estudiant colombiana, Natalia Marulanda va presentar la seva 
investigació, titulada "La qüestió agrària i la justícia ambiental a Colòmbia", dirigida pel Dr. Antoni Pigrau Solé. El dijous 28 
de Juny, Carla Vega Monares, de Xile, va defensar el seu amb el títol "Els Tribunals Ambientals a Xile", dirigit pel Dr. Jordi 
Jaria i Manzano. El dilluns 9 de juliol, es va celebrar la defensa del treball “El Dret d'Aigües xilè com a font de conflictes 
ambientals” de l'estudiant xilè, Oscar Recabarren Santibañez, tutoritzat per la Dra. Lucía Casado Casado. El mateix dia, va 
defensar també la seva tesina de final de màster, titulada “La regulació dels serveis ambientals dels ecosistemes a 
Catalunya: Anàlisi d’eines i metodologies”, Joan Pons Solé, que va comptar amb la tutorització de la Dra. Aitana de la Varga. 
Finalment, el 10 de juliol, Marina Rodríguez Beas va realitzar la defensa de la seva investigació, amb títol “L’ordenació dels 
equipaments comercials: cap a una ciutat sostenible”, tutoritzada per la Dra. Judith Gifreu. La resta dels estudiants 
realitzaran les seves respectives defenses al llarg de la primera quinzena de setembre.  
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#377 

Oberta la convocatòria d'ajudes de matrícula CEDAT per cursar el Màster Universitari en Dret ambiental 
(URV) Curs 2012/2013 
Es convoquen 6 ajudes destinades a finançar les despeses derivades de la matrícula del Màster Universitari en Dret 
Ambiental de la URV, que l'estudiant realitza en el curs acadèmic, excepte les taxes de secretaria. 

Seran beneficiaris d'aquesta ajuda aquells estudiants de nou accés i estudiants de segon any del Master Universitari en Dret 
Ambiental de la URV. 

A tals efectes, es concediran tres ajudes de matrícula per a estudiants de nou accés i tres de segon curs del Màster 
Universitari en Dret Ambiental. 

Poden sol·licitar la següent ajuda els estudiants que en el curs 2011-12 van superar els 60 crèdits del primer any de Màster i 
que es troben en situació de cursar el segon any de Màster, sempre que es matriculin de la totalitat dels crèdits que els 
restin per finalitzar el Màster pel qual la van obtenir. 

En el cas dels estudiants de nou accés, serà un requisit necessari per a l'obtenció de l'ajuda: 

- estar admès/a en el curs 2012-2013 en el Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV. 

- presentar-se a la coordinació del Master la primera setmana lectiva (12 de setembre). 

Els interessats que compleixin els requisits abans esmentats hauran d'enviar abans del 15 de juliol la documentació 
requerida. 

Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/documents_master/Becas_CEDAT_2012-13.pdf 

Seminari: L'impacte de la Directiva de Serveis sobre les administracions públiques i el Dret Administratiu. 
Especial referència al Dret Ambiental. De la dimensió europea a la local: experiències de Dret Comparat, Dret 
Autonòmic i Local. 
Entre el 20 i 21 de juny, a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili es va 
celebrar un seminari dirigit a analitzar en profunditat l'impacte que està tenint en el nostre ordenament la Directiva 
2006/123/CE, de serveis al mercat interior, sobretot des de la perspectiva del Dret Ambiental. El Seminari va estar organitzat 
pel CEDAT, la URV, la Càtedra de Estudis de Dret Local i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Juridico Locals, amb 
l'adreça de la Dra. Lucía Casado Casado i la Dra. Judith Gifreu Font. En ell van participar acadèmics procedents de diverses 
universitats espanyoles, representants de l'Administració local i autonòmica, així com acadèmics d'universitats europees, 
com Karl Peter Sommermann, el Catedràtic de Dret Públic de la Houchshule für Verwaltungswissenchaften Speyer i 
Francesco Fabrizio Tuccari, Professor titular de Dret Administratiu de la Università del Salento, que van oferir una anàlisis de 
la matèria des de la perspectiva del Dret Comparat. Van ser unes jornades molt fructíferes. Els resultats de les mateixes 
seran recollits en una publicació editada per l'editorial Tirant lo Blanc amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/seminaris/lucia.pdf 
 
NORMATIVA  
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Unió Europea:  
 
Denúncies contra les prospeccions petrolíferes en aigües espanyoles properes a les Illes Canàries 
 
Per a  més informació:  
DOUE C 183 de 23.6.2012 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:183:0004:0004:ES:PDF 

Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 15 de febrer de 2011, sobre la proposta de Reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen normes de comportament en matèria d'emissions dels 
vehicles industrials lleugers nous com a part de l'enfocament integrat de la Comunitat per reduir les 
emissions de CO2 dels vehicles lleugers 

Per a més informació: 
DOUE 188I de 28.6.2012 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:188E:0074:0075:ES:PDF 
 
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del 
Consell relatiu a un mecanisme per al seguiment i notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i 
per a la notificació d'una altra informació, a nivell nacional o de la Unió, pertinent per al canvi climàtic» 
[COM(2011) 789 final — 2011/0372 (COD)] 

Per a més informació: 
DOUE C 181 de 21.6.2012 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0169:0172:ES:PDF 
 
Espanya: 

Decret 73/2012, de 20 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Residus d'Andalusia. 

Per a més informació: 
BOJA núm. 81 de 26 d'abril 2012 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/81/d4.pdf 
 
Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions 
Territorials Estratègiques 

Per a més informació: 
DOCV núm. 6773 de 14 de maig de 2012 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/14/pdf/2012_4626.pdf 

Llei 3/2012, de 30 d'abril, de mesures tributàries urgents 

Per a més informació: 
BOCAIB núm. 68 de 12 de maig de 2012 
http://boib.caib.es/pdf/2012068/mp41.pdf 
 
Reial decret 777/2012, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre 
gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les 
activitats mineres. 

Per a més informació: 
BOE núm. 118 de 17 de maig de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/17/pdfs/BOE-A-2012-6500.pdf 

JURISPRUDÈNCIA 
 JURISPRUDÉNCI  
Unió Europea: 

Sentència del Tribunal General de 24 d'abril de 2012 — Samskip Multimodal Container Logistics/Comissió 
Europea («Recurs d'anul·lació — Decisió per la qual s'acorda una ajuda financera comunitària amb la finalitat 
de millorar el rendiment en matèria mediambiental del sistema de transport de mercaderies — Programa 
Marco Polo II — Resolució del conveni de subvenció i abandó definitiu del projecte — Desaparició de l' interès 



 
17

a exercitar l'acció — Sobreseïment») 

Per a més informació: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:165:0018:0018:ES:PDF 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 19 d'abril de 2012 (petició de decisió prejudicial 
plantejada pel Conseil d’État — Bèlgica) — Pro-Braine ASBL i altres/Commune de Braine-li-Château (Directiva 
1999/31/CE — Abocat de residus — Directiva 85/337/CEE — Avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient — Decisió que continuïn les operacions d'un abocador 
autoritzat, mancant estudi de repercussions sobre el medi ambient — Concepte de «autorització» ) 

Per a  més informació: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:165:0006:0007:ES:PDF 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 21 de juny de 2012. Comissió Europea contra República 
Portuguesa. Incompliment d'Estat - Medi ambient. Infracció dels articles 13, apartats 1, 2 i 6, 14, apartat 1, 
lletra c), i 15, apartat 1, de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 
2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües (DO L 327, p. 1) 
– Plans hidrològics de conca – Publicació – Informació i consulta del públic – Omissió de l'enviament a la 
Comissió d'exemplars dels plans hidrològics 

Per a més informació: 
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B223%3B11%3BRD%3B1%3BP%3B1%3BC2011%2F0223%2FJ&pro=&lgrec=
es&nat=&oqp=&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253D1M%2524from%253D2012.06.04%2524to%253D2012.07
.04&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%
252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=ALL&pcs=O&avg=&mat=ENV%252Cor&jge=&for
=&cid=2699414 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala vuitena) de 21 de juny de 2012. Syllogos Ellinon Poleodomon kai 
Chorotakton contra Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon i uns altres. Petició de decisió 
prejudicial: Symvoulio tis Epikrateias - Grècia. Directiva 2001/42/CE - Avaluació de les incidències de 
determinats plans i programes en el medi ambient - Article 3, apartat 2, lletra b) - Marge d'apreciació dels 
Estats membres. 

Per a més informació: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124188&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=2699414 
 
Sentència del Tribunal General (Sala Setena) de 14 de juny de 2012. Vereniging Milieudefensie i Stichting 
Stop Luchtverontreiniging Utrecht contra Comissió Europea. Medi ambient - Reglament (CE) nº 1367/2006 - 
Obligació dels Estats membres de protegir i millorar la qualitat de l'aire ambient - Excepció temporal 
concedida a un Estat membre - Sol·licitud de revisió interna - Denegació - Mesurada d'abast individual - 
Validesa - Conveni d’ Aarhus. 

Per a més informació: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=123823&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=2699414 

Espanya: 

Sentència del Tribunal Suprem de 22 de juny de 2012 (Sala del Contenciós, Secció 5ª, Ponent: Rafael 
Fernández Valverde). Costes i platges. Neteja i dragatge de la ria de Bilbao. Competència municipal. 
Coordinació competencial. 

Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6422516&links=medio%20
ambiente&optimize=20120702&publicinterface=true  

Sentència del Tribunal Suprem de 22 de juny de 2012 ( Sala del Contenciós, Secció5ª. Ponent: Rafael 
Fernández Valverde) Urbanisme. Pla parcial. Impossibilitat de considerar-lo aprovat per silenci administratiu: 
és promogut a instàncies de particular, manca de prèvia declaració d'impacte ambiental i es va produir 
suspensió del termini. 
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Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6422515&links=medio%20
ambiente&optimize=20120702&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Suprem de 21 de juny de 2012 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Eduardo Calvo 
Rojas. Decret municipal sobre requisits dels limitadors-controladors situats en locals de pública concurrència 
per a connectar-se al sistema d'inspecció automàtica municipal (soroll). Prova testifical-pericial; diligències 
finals. Valoració de la prova. No escau al recurs de cassació. 

Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6422513&links=medio%20
ambiente&optimize=20120702&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Suprem de 18 de juny de 2012 (Sala del Contenciós, Secció 2ª. Ponent: Joaquin Huelin 
Martinez de Velasco). Taxes.- En matèria de telecomunicacions.- Per ocupació de l'espai radioelèctric.- 
Exempcions.- Administracions públiques.- Requisits.- Confederació Hidrogràfica de l' Ebre.- Reserva de 
freqüències de l'espai radioelèctric per a la prestació del Servei Automàtic d'Informació Hidrològica.- Servei 
remunerat indirectament a través d'altres taxes i cànons.- No procedeix l'exempció. 

Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6422471&links=medio%20
ambiente&optimize=20120702&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Constitucional de 18 d'abril de 2012 (Ple. Ponent: Francisco Pérez dels Cobos Orihuel). 
Medi ambient; Defensa Nacional; Conflicte de competències; Parc Natural les Bardenas Reales de Navarra; 
Pla d'Ordenació de Recursos Naturals. 

Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/05/BOE-A-2012-6492.pdf 

Sentència del Tribunal Suprem de 24 d'abril de 2012 (Sala contenciosa-administrativa, Secció 4ª, Ponent: 
Antonio Martí García) Llicència d'activitats; control preventiu; millores tècniques disponibles; competències. 

Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/05/Sentencia-del-Tribunal-Supremo-de-24-de-abril-
de-2012-Sala-de-lo-Contencioso-Administrativo.-Secci%C3%B3n-4%C2%AA.-Ponente-Antonio-Mart%C3%AD-
Garc%C3%ADa.pdf 

Sentència del Tribunal Suprem de 26 d'abril de 2012 (Sala contenciosa administrativa, Secció 3ª, Ponent: 
José Manuel Badres Sánchez-Cruzat). Energies renovables; activitat de producció; regulació; conflicte de 
competències; competències de l'Estat. 

Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/05/Sentencia-del-Tribunal-Supremo-de-26-de-abril-
de-2012-Sala-de-lo-Contencioso-Administrativo.-Secci%C3%B3n-3%C2%AA.-Ponente-Jos%C3%A9-Manuel-Badres-
S%C3%A1nchez-Cruzat.pdf 
 
Catalunya: 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10 de febrer de 2012. Sala del Contenciós. Seu de 
Barcelona. Secció 3ª. Recurs número 116-2008. Ponent Sra. Ana Rubira Moreno. Urbanisme; Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal; Avaluació d'Impacte Ambiental; Desenvolupament Urbanístic Sostenible. 
 
Per a més informació: 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/05/Sentencia-del-Tribunal-Superior-de-Justicia-de-
Catalu%C3%B1a-de-10-de-febrero-de-2012.-Sala-de-lo-Contencioso.-Sede-de-Barcelona.-Secci%C3%B3n-3%C2%AA.-
Recurso-n%C3%BAmero-116-2008.-Ponente-D%C3%B1a.-Ana-Rubira-Moreno.pdf 
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AGENDA  
 
S'obre la convocatòria dels primers "Premis Ciències Ambientals" 
Impulsats pel COAMB i l’ ACCA, es dirigeixen a estudiants de l’últim curs i titulats en Ciències Ambientals, investigadors, 
professionals, empreses i entitats de l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat, en l'àmbit de Catalunya. La recepció de 
propostes està oberta fins al 25 de setembre de 2012. 
 
Els "Premis Ciències Ambientals" pretenen reconèixer la trajectòria d'uns estudis que han format i seguiran capacitant futurs 
professionals de les ciències ambientals a Catalunya. Es lliuraran premis en les categories de “Projecte o treball de final 
d'estudis”, “Activitat d'investigació”, “Iniciativa empresarial” i “Comunicació ambiental”. 

El seu objectiu és fer notar a la societat catalana el paper del col·lectiu de les ciències ambientals en els grans canvis 
d'aquest segle XXI, i contribuir a la il·lusió amb el present i el futur de la professió al nostre país, a través d'un 
esdeveniment de referència i de periodicitat anual. 

Data límit: 25 de setembre 2012 
Organitza: COAMB i ACCA 

Per a més informació: 
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=637&amplia=637&any=2012&mes=06#not0 

Torna el CONAMA 
Enguany es torna a celebrar el Congrés Nacional del Medi ambient, el CONAMA 2012, del 26 al 30 de novembre, a Madrid.  
 
Respondre al desafiament econòmic des de la sostenibilitat i consolidar aliances del sector ambiental espanyol i iberoamericà 
l'any de la cimera de Rio +20 són els dos objectius prioritaris del congrés. 
 
La imatge del CONAMA d' enguany és un punt verd, i pretén representar gràficament la condició de l'esdeveniment de punt 
de trobada del sector ambiental. 
 
Podeu consultar tota la informació, el programa preliminar i els diferents temes a tractar en cadascuna de les àrees que 
abasta l'esdeveniment al web.  
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Data: Del 26 al 30 de novembre 
Lloc: Madrid 
Organitza: Fundació CONAMA 
 
Per a més informació: 
www.conama2012.org 
Presentació candidatures PREMIS EMAS Catalunya 2012 
Enguany 2012 les candidatures s'han de presentar fins al 7 de setembre i no fins al 5 d'octubre com es visualitzen en les 
bases d'aquests guardons. 
 
Aquests premis són un estímul per a millorar el sistema de gestió ambiental de les organitzacions.  

Està oberta la convocatòria dels Premis EMAS a Catalunya. Aquests premis són un estímul per a millorar el sistema de gestió 
ambiental de les organitzacions EMAS, una oportunitat per a innovar la comunicació i la interrelació amb les parts 
interessades i per a veure reconegudes accions que s'han dut a terme en el marc del sistema de gestió ambiental. Els 
premis estan dirigits a qualsevol organització registrada EMAS que disposa com a mínim d'un centre situat a Catalunya 
cobert pel registre EMAS. 

Hi ha tres categories en les quals es pot participar: 

• Millor declaració ambiental. 

• Millor acció d'implicació del personal i/o interacció amb les parts interessades externes. 

• Millor implantació ambiental 

Tota la informació de com presentar candidatures i sobre guanyadors, participants i cerimònies anteriors d'aquests premis 
està disponible en el web del clubemas. 

Data: Del 21 de juny de 2012 al 7 de setembre de 2012 
Lloc: Per correu electrònic a info@clubemas.cat o correu postal a l'adreça: c/ Josep Anselm Clavé, 2, 4t. 08002 Barcelona 
Organitza: Club EMAS 
 
Per a més informació: 
http://www.clubemas.cat/ca/ 

Els patrimonis verticals 
De l'1 al 29 de juliol pot visitar, en el Centre del Parc Natural del Cadí-Moixeró, aquesta exposició, a càrrec de Javier Puertas, 
geògraf i fotògraf de territoris i naturalesa. Descobrirà una mostra dels elevats valors patrimonials dels espais naturals 
protegits, joies de la naturalesa però també de la cultura, a través d'una visió fotogràfica centrada en la verticalitat dels 
territoris. 
 
Data: De l'1 al 29 juliol de 2012 
Lloc: Parc Natural del Cadí-Moixeró 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.ba2341dfb05d209ce113ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=cba25583573e53
10VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cba25583573e5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&co
ntentid=55628b8db0328310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
 

 

 
 

 
 

              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 

 


