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EDITORIAL 
 
In memoriam Ramón Martín Mateo (1928-2014) 

El proppassat 22 de maig va deixar-nos Ramón Martín Mateo, al que es pot atribuir, sens dubte, el títol de fundador del 
dret ambiental a Espanya, el mestratge del qual li reconeixen tots aquells que han desenvolupat la disciplina al llarg de les 
últimes quatre dècades en el país. Des de l’inici titubejant de la legislació ambiental en els anys setanta, amb la Llei 
38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, Ramón Martín Mateo va dedicar bona part dels seus 
esforços científics a fonamentar i desenvolupar l’estudi del dret ambiental, tot proporcionant un primer context doctrinal 
per a la seva anàlisi i aplicació. 

Els quatre volums del seu monumental Tratado de Derecho Ambiental, publicats entre 1991 y 2004, constitueixen un 
llegat enorme que resumeix una trajectòria científica que mai no va perdre de vista l’esperit crític en relació amb unes 
polítiques públiques que, en moltes ocasions, es contradeien amb el mandat de protecció contingut en la Constitució 
espanyola i que, malgrat l’esforç del professor Martín Mateo i de tots els seus deixebles, directes i indirectes, mai no ha 
arribat a plasmar-se del tot, davant de la pressió dels actors econòmics i la aquiescència dels poders públics, 
particularment, en el sector urbanístic, cosa que va suscitar les seves crítiques més severes. 

Distingit com a Doctor Honoris Causa per la Universitat Rovira i Virgili, Ramón Martín Mateo va mantenir una afectuosa 
relació amb el CEDAT, a la trajectòria inicial del qual va contribuir amb el seu suport i la seva simpatia. Per això, el record 
de la seva carrera és de justícia en aquestes pàgines que porten la tasca del CEDAT i, en general, les novetats que es 
produeixen en l’àmbit del dret i les polítiques ambientals a centenars de subscriptors. 

La seva incansable tasca científica va ser acompanyada, a més, amb un compromís ferm amb la Universitat Pública, a la 
que va regalar bona part dels seus esforços i el seu talent, exercint en dues ocasions les més altes funcions universitàries, 
com a rector de la Universitat del País Basc (1976-1979) i de la d’Alacant (1986-1993). Ens deixa, en definitiva, un gran 
acadèmic, compromès amb el seu temps i els seus conciutadans, que deixa una petjada indeleble per a tots els 
conreadors del dret ambiental a Espanya. 

Juny 2014 

 
NOTICIES  
 
Internacional: 
 
Un vaixell de càrrega encallat fa saltar les alarmes a Galàpagos 
 
El vaixell de càrrega Galapaface I, que roman encallat en el 
Port Baquerizo Moreno (illa Sant Cristóbal-Arxipèlag de 
Galàpagos) des del 9 de maig, manté en alerta a les 
autoritats ambientals d'Equador. El passat 15 de maig, el 
Ministeri de l'Ambient va declarar l'estat d'emergència per 
protegir la reserva marina de les illes i mitigar el possible 
impacte en l'ecosistema. La ministra Lorena Tàpia ha 
considerat el risc mínim perquè durant les primeres 72 
hores de l'incident van ser evacuats els 19.000 galons de 
combustible del vaixell i la càrrega contaminant (productes 
de neteja i lubrificants). 
 
La declaració d'emergència permet a l'Estat fer-se amb els 
recursos econòmics necessaris per contractar de forma 
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ràpida i oportuna a les empreses que allunyaran l'embarcació de les costes de Sant Cristóbal. 
 
L'Adreça del Parc Nacional Galàpagos (DPNG) ha rebut l'encàrrec d'executar les tasques necessàries per superar 
l'emergència a la reserva marina. Reflotar el Galapaface I, que pesa més de 2.000 tones, podria ocupar diverses 
setmanes segons les declaracions del cap de la DPNG, Arturo Izurieta. El cost de l'operació podria estar entre els 5 i 6 
milions de dòlars. Després es tractarà de recuperar aquesta suma amb els asseguradors de la nau. 
 
En l'última setmana s'ha treballat per estabilitzar el vaixell i col·locar barreres de contenció de vessaments i teles 
absorbents d'hidrocarburs al voltant de la nau per evitar la dispersió de qualsevol producte que pugui sortir del vaixell, el 
casc del qual té una fissura. També s'ha alleugerit la càrrega del vaixell per facilitar el seu remolc. Fins al moment s'ha 
evacuat el 70% de les més de 1.000 tones que el buc transportava cap a altres illes de l'arxipèlag. Aquesta càrrega, 
segons la portaveu del Parc Nacional Galápagos, Rosa León, està conformada per materials de construcció, accessoris de 
la llar, electrodomèstics, queviures, fusta, etc. 
 
Ara mateix 85 funcionaris d'aquesta Cartera d'Estat monitoritzen el vaixell les 24 hores del dia, a bord de les llanxes 
ràpides de la DPNG. Ells assisteixen als estibadors que encara es troben a bord de l'embarcació, prenen mostres d'aigua i 
revisen el fons marí. 
 
El contratemps del Galapaface I (construït al 1979, a Noruega) recorda quan va encallar el petrolier Jéssica (construït al 
1971, a Japó) que va vessar 175.000 galons de diésel i fuel oil al 2001 a la mateixa Badia de Naufragi. Això ha estat un 
dels pitjors desastres ambientals a Galàpagos. 
 
Font:  
El País (15 de maig de 2014) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/17/actualidad/1400297646_526757.html  
Refugiats ambientals sumen 114 milions 
 
 
La xifra és escandalosa, més de 144 milions de 
persones s'han vist obligades a deixar les seves cases 
pels efectes del canvi climàtic entre 2008 i 2012, 
segons han publicat la Universitat de Nacions Unides i 
el Centre Noruec per als Refugiats. El treball ha 
relacionat els efectes meteorològics adversos 
exacerbats (inundacions, tempestes, incendis), una de 
les conseqüències que els experts atribueixen a 
l'escalfament, amb el desplaçament de la població. I a 
això, adverteixen els autors, cal afegir altres efectes no 
tan sobtats, com les perllongades sequeres, que poden 
afegir altres centenars de milers d'afectats a 
l'estadística. 
 
“L'augment en intensitat del clima extrem posa en risc 
de ser desplaçats. Molts d'aquests desplaçats reben algun tipus d'ajuda, però l'auxili és variable. Existeix una necessitat 
de protecció més predictiva i d'assistència. Hem de començar a les regions més afectades”, ha declarat Nina M. Birkeland, 
del Consell Noruec per a Refugiats. 
 
L'atenció dels afectats és un dels inconvenients. Molts són desplaçats interns, dins del mateix país. Ells són els que tenen 
més difícil rebre ajuda, ja que de vegades no es reconeix la seva situació i, a més, solen ser habitants de països pobres, 
adverteix l'estudi. Però tampoc els que emigren a un altre país ho tenen fàcil. Les agències d'ajuda internacional no els 
consideren refugiats amb la mateixa situació que els polítics —encara que moltes vegades ambdues condicions se 
superposen—, la qual cosa els impedeix accedir a alguns programes. Per a ells es va engegar al 2012 l'anomenada 
Iniciativa Nensen, un intent d'establir sistemes internacionals de cooperació i ajuda, que encara no ha estat assumida per 
molts països. 
 
L'informe de Nacions Unides segueix aquesta iniciativa a l'hora de triar un focus per al treball, i se centra en la banya 
d'Àfrica com a exemple. Encara que els experts del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) preveuen un 
augment de les pluges per a aquests països (Etiòpia, Djibouti, Somàlia i Eritrea), això no és contradictori amb que hi hagi 
majors sequeres. L'explicació a aquesta aparent contradicció és que poden succeir-se períodes sense pluges amb uns 
altres, igual de negatius, d'intenses precipitacions. El resultat de la situació actual és el desplaçament, solament en 
aquesta regió, de fins a 1,1 milions de persones, que traslladen els efectes de les catàstrofes als països veïns: Iemen, 
Kenya, Uganda i Tanzània. 
 
Però no són solament els països pobres els que es veuen afectats per aquests problemes. El passat 6 de maig el 
president d'Estats Units, Barack Obama, va fer públic un informe en el qual relacionava successos com els incendis, 
inundacions i sequeres amb l'escalfament, en el que es va interpretar com que, per primera vegada, la segona economia 
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del món (i el primer país en emissions per càpita de gasos d'efecte hivernacle) podia assumir el lideratge de la lluita 
mundial contra l'escalfament. 
 
Font:  
Mundo Verde (22 de maig 2014) 
http://www.revistamundoverde.net/noticias-ambientales/refugiados-ambientales-suman-114-millones 
 

L'OMS prohibeix productes provinents de foques 

L'Organització Mundial del Comerç (OMC) ha autoritzat a 
la Unió Europea no atendre una demanda interposada per 
Noruega i Canadà per cancel·lar la prohibició d'importar 
productes derivats de les foques. 

Així, la màxima organització internacional relacionada amb 
el comerç, ha considerat que les normes de la Unió 
Europees són necessàries per protegir la moral pública, 
encara que això s’ha determinat després que considerés 
il·legal la discriminació a les importacions procedents de 
Canadà i Noruega en favor dels productes de foques en el 
conjunt dels 28 Estats membres. 

Nombrosos grups de defensa dels drets dels animals han 
defensat durant molt temps que la caça il·legal de foques i 
les seves cries per la seva pell i altres productes és “cruel”, 
però Canadà ha manifestat la seva oposició a aquesta 
postura. 

Amb la postura que ha assumit l'OMS, l'Associació Nacional per a la Defensa dels Animals (CAMINA) ha celebrat la decisió 
de la UE de prohibir el comerç de productes derivats de foca perquè,al seu judici, el lliure comerç no justifica aquest tipus 
de maltractament. 

En el seu moment Rússia, Bielorússia, Kazakhstan, Estats Units, Taiwan i Mèxic també van prohibir la importació de 
productes procedents de foca. 

Font:  
Mundo Verde (25 de maig de 2014) 
http://www.revistamundoverde.net/noticias-ambientales/la-oms-prohibe-productos-provenientes-de-focas 
 
Llatinoamèrica: Colòmbia és l'únic país on decreix l'agricultura ecològica 

 
Mentre Argentina, Brasil i Uruguai van incrementar el 
percentatge de terra destinat a activitats 
d'agroecologia certificada, a Colòmbia, aquesta xifra 
és del 1% i 2% de la producció nacional, és a dir, 
50.000 hectàrees. 
 
Segons dades d'un estudi realitzat pels experts Helga 
Willer i Lukas Kilcher i publicat per l'Institut Suís de 
Recerca en Agricultura Orgànica i la Federació 
Internacional de Moviments d'Agricultura Orgànica 
amb seu a Alemanya, a Amèrica llatina, 280.000 
productors van conrear 8,6 milions d'hectàrees de 
terra de manera orgànica, al 2009, la qual cosa 
equival al 23% del percentatge mundial i a l'1,4% de 
la terra dedicada a labors agrícoles al planeta. 

 
Els principals països per hectàrees van ser Argentina (4,4 milions), Brasil (1,8 milions) i Uruguai (930.965), mentre que la 
proporció més alta de terres agrícoles ecològiques es va registrar a les Illes Falkland/Malvines (35,7%), República 
Dominicana (8,3%) i Uruguai (6,3%). 
 
Segons el professor Tomás León Sicard, investigador de l'Institut d'Estudis Ambientals (IDEA) de la Universitat Nacional 
de Colòmbia, “si el país decidís impulsar l'agricultura ecològica, varis dels conflictes que històricament ha afrontat el 
sector trobarien solucions, especialment, el que presenta l'agroecologia com una possibilitat per a la pau”. 
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Per al professor León, front els ambiciosos megaprojectes rurals, Colòmbia va perdent la discussió en matèria 
d'agricultura ecològica, perquè es desconeixen les seves diverses possibilitats. 
 
Font:  
Noticias Ambientales (27 de maig 2014) 
http://noticiasambientales.com.ar/index.php?leng=es&nombremodulo=MEDIO+AMBIENTE&id=3108 
 
Xina inaugura tribunal ambiental 
 
Xina ha inaugurat el primer tribunal dedicat a temes 
mediambientals a la província de Fujian, a l'est del país, en el 
marc de la lluita per combatre la mala qualitat de l'aire i la 
contaminació en rius i sòls, segons ha informat a l'agència 
estatal de notícies Xinhua. 
 
El tribunal ha reclutat a dotze assessors experts en qüestions 
referents a medi ambient, agricultura, marina i fonts 
minerals. Els experts podran comparèixer durant les causes 
per a proporcionar interpretacions i respondre a consultes 
tècniques. 
 
El tribunal de Fujian ha estat aprovat com la primera “zona de 
demostració de civilització ecològica” que servirà de prova 
judicial en la lluita de les autoritats per reduir la 
contaminació, segons ha informat el vicepresident del 
tribunal, Wang Chengquan. 
 
Wang també ha assenyalat que els tribunals porten temps explorant mesures que protegeixin el medi ambient i reparin 
els danys que s'han causat, amb les quals es pretén que les persones condemnades assumeixin la seva responsabilitat i 
arrengin els danys que han pogut causar en l'entorn. Parlamentaris d'aproximadament 100 països es reuniran el juny 
proper a Mèxic per avaluar els avanços assolits a nivell legislatiu en favor del medi ambient i definir accions futures, van 
anunciar avui organitzadors de la trobada.  

Font: 
Mundo Verde (27 de maig de 2014) 
http://www.revistamundoverde.net/noticias-ambientales/china-inaugura-tribunal-ambiental 
 
Uruguai: brinden energia elèctrica a totes les escoles rurals  
 
“Llums per Aprendre” presentarà els avanços del seu projecte a 
Uruguai els dies 28 i 29 de maig, a la Torre Executiva i a 
l'Escola N° 77 de Tapis Grans del departament de Lavalleja, 
segons informa el diari La República. 
 
El projecte és una iniciativa a càrrec de la OEI, MEC, ANEP, Pla 
Ceibal, UTE i Fundació Elecnor, que en culminar l'any haurà 
dotat d'energia elèctrica i de connectivitat a 80 escoles rurals 
que no posseïen la suficient capacitat energètica. 
 
Té com a objectiu general contribuir a la millora de la qualitat 
de l'educació, i a l'optimització dels processos d'aprenentatge i 
comunicació, a través del desenvolupament de cinc 
components: la provisió d'energies alternatives, la connectivitat, 
la formació docent, el desenvolupament comunitari i la sostenibilitat. 
 
La primera fase va culminar amb la instal·lació de panells fotovoltaics en 45 escoles rurals, de les 80 que engloben el 
projecte. La segona fase començarà al juny i finalitzarà a l'octubre de 2014 amb el total de les escoles dotades d'energia. 
 
Font: 
Noticias Ambientales (27 de maig de 2014) 
http://noticiasambientales.com.ar/index.php?leng=es&nombremodulo=Energia&id=3104  
 
El medi ambient reunirà a parlamentaris de cent països a Mèxic 
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Parlamentaris d'uns 100 països es reuniran al juny proper a 
Mèxic per avaluar els avanços assolits a nivell legislatiu en 
favor del medi ambient i definir accions futures, van anunciar 
avui organitzadors de la trobada. 
  
La Segona Cimera Mundial de Legisladors GLOBE, que se 
celebrarà del 6 al 8 de juny a Ciutat de Mèxic, comptarà amb 
la participació d'uns 400 legisladors de països desenvolupats i 
en desenvolupament, entre ells Estats Units, França, 
Alemanya, Espanya, Kuwait, Brasil, Bolívia i Guatemala. 
 
GLOBE Internacional, reconeguda oficialment per 
l'Organització de les Nacions Unides, va ser creada al 1989 
per membres del Congrés d'Estats Units, el Parlament 
Europeu, la Dieta japonesa i la Duma de Rússia per abordar 
els desafiaments ambientals urgents a través de la legislació. 

 
Els participants buscaran “generar propostes per a la Conferència de les Parts sobre Canvi Climàtic de 2015 a París, on es 
preveu arribar a un nou acord internacional sobre emissions de gasos d'efecte hivernacle”, va dir en roda de premsa la 
diputada mexicana Rocío Abreu. 
 
Durant la trobada, els parlamentaris compartiran experiències sobre els treballs de cada país en temes com l'elaboració 
de lleis que augmentin el pressupost per a programes forestals i la inclusió del capital natural en els models econòmics, 
va afegir la legisladora a la Cambra de diputats, on es realitzarà la cimera. 
 
Abreu, del governant Partit Revolucionari Institucional (PRI), va declarar que els participants posaran a prova un nou 
model per a construir acords internacionals en matèria de canvi climàtic en base al treball legislatiu realitzat a cada país. 
La directora del capítol mexicà de l'Organització Global de Legisladors per un Medi ambient Balancejat (GLOBE), Carolina 
Hernández, va apuntar també que els resultats de la cimera “definiran les accions que els legisladors podran encapçalar 
en el futur a les seves nacions”. 
 
Font: 
EFEverde (28 de maig de 2014) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/el-medio-ambiente-reunira-parlamentarios-de-cien-paises-en-mexico/  
 
El Mundial de Futbol, responsable d'emissió d'1,4 milions de tones de CO2 

 
La celebració del Mundial de futbol a Brasil serà responsable de 
l'emissió d'1,4 milions de tones de diòxid de carboni (CO2), que és 
una de les principals causes de l'efecte hivernacle, segons càlculs 
oficials difosos avui. 
 
Aquestes emissions de gasos tòxics seran produïdes per l'elevat 
nombre d'avions i automòbils en circulació, per l'augment de la 
despesa energètica i altres factors diversos, segons va explicar en 
roda de premsa la ministra de Medi ambient, Izabella Teixeira. 
 
La ministra va precisar, no obstant això, que totes aquestes 
emissions ja han estat compensades al mercat de crèdits de 
carboni, un mecanisme previst al Protocol de Kyoto per minimitzar 
les causes de l'efecte hivernacle o escalfament global. 

 
Mitjançant aquest mecanisme, els països industrialitzats o empreses, financen projectes per reduir les emissions 
contaminants als països més pobres, a canvi de crèdits que apliquen per acomplir els seus propis objectius 
mediambientals. 
 
Teixeira va assegurar que, d'aquesta manera, l'impacte del Mundial de futbol, que se celebrarà entre el 12 de juny i el 13 
de juliol, “ja ha estat mitigat íntegrament”, la qual cosa va assegurar que és la primera vegada que s'aconsegueix en 
aquestes competicions organitzades per la FIFA. 
 
Les accions en favor del medi ambient durant el Mundial es completaran amb l'anomenat “Passaport Verd”, una iniciativa 
que el Govern brasiler va presentar l'any passat juntament amb el Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient 
(PNUMA). 
 
La contribució del turista a millorar el medi ambient. 
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Es tracta d'un programa que té com a objectiu mostrar als turistes que durant els seus viatges també poden contribuir a 
la conservació del medi ambient i a millorar la qualitat de vida de la gent en els llocs que visiten. 
 
En aquest sentit, els turistes que arribin per al Mundial de futbol rebran informació sobre formes de consum sostenible i 
de normes de respecte a la naturalesa, les tradicions i els valors socioculturals. 
 
Els turistes que acudeixin als partits del Mundial també seran orientats pels voluntaris que treballaran en l'esdeveniment a 
cuidar de la separació de residus, en la gestió dels quals participaran diverses cooperatives dedicades al reciclatge.  
 
Font: 
EFEVerde (28 de maig 2014) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/el-mundial-de-futbol-responsable-de-emision-de-14-millones-de-toneladas-de-
co2/ç 
 
Unió Europea: 
  
L’UE finança la recuperació de dunes a Astúries, Cantàbria i País Basc 
 
El projecte, amb un pressupost d'1,4 milions d'euros, pretén “millorar l'estat de conservació” de les dunes de la costa 
nord de la Península: l'hàbitat “més atacat en el litoral cantàbric”, segons ha explicat el rector de la Universitat d'Oviedo, 
Vicente Gotor. 
 
El degà de la Facultat de Biologia d'Oviedo i director del projecte, Tomás Emilio Díaz, ha comentat que les dunes s'han 
vist “molt afectades” pels episodis de ciclogènesi del passat hivern, que han malmès la superfície d'aquests entorns, 
també “atacats per l'acció humana”. 
 
A Astúries el projecte centrarà les seves actuacions al 
sistema de dunes de Barayo (entre els concejos de Navia i 
Valdés), la platja de Verdicio (Gozón), i la de Vega 
(Ribadesella). A Cantàbria han estat seleccionats la platja 
de Berria-Figueres (en el municipi de Santoña) i els 
sistemes de dunes de Liencres (Piélagos) i Somo 
(Ribamontán del Mar). El projecte al litoral basc se 
centrarà a les platges de la Sorra (municipis de Muskiz i 
Ziérbana), Laida (Ibarranguelu) i en els sistemes de dunes 
de Santiago (Zumaya i Zarauz). 
 
El director del projecte ha assegurat que entre les seves 
actuacions està la “engegada de plans de conservació per 
reforçar la població de plantes estructurals”, així com la 
“introducció d'espècies d'hàbitats de dunes considerades 
com a rares, amenaçades o protegides”. 

Ha assegurat també que duran a terme accions de prevenció, mitjançant la instal·lació de captadors de sorra, com la 
“reducció de la presència de pins”, que “afecten negativament als sistemes”, o la “eliminació d'espècies exòtiques 
invasores”. 

Font:  
EFEVerde (09 de maig de 2014) 

http://www.efeverde.com/blog/noticias/ue-financia-
recuperacion-de-dunas-en-asturias-cantabria-y-pais-

vasco/ 
 
El Parlament Europeu ha votat 24.000 esmenes 
de medi ambient i salut pública 
 
La Comissió de Medi ambient, Salut Pública i Seguretat 
Alimentària (ENVI) del Parlament Europeu ha votat 
24.000 esmenes a la legislatura que ara acaba i ha 
aprovat 221 informes, dels quals 78 tenen caràcter de 
llei. 
 
Aquesta comissió legislativa, que s'encarrega 
d'assumptes com la reglamentació sobre els productes 
químics tòxics, la preservació de la biodiversitat, la 

 
Fuente: EFEVerde  

 
Fuente: EFEVerde  
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lluita contra el canvi climàtic, la seguretat dels 
medicaments o la defensa dels drets dels pacients, ha 
elaborat així mateix 139 informes per a altres comissions, 
ha informat el Parlament Europeu en un comunicat. 
 
Entre els objectius impulsats per la comissió es troba la 
directiva per reduir, al 2019, en un 80 % l'ús de bosses 
de plàstic en els estats membre o el de reduir en un 20 
% el consum d'energia en 2020 gràcies a l'adopció de 
mesures d'eficiència energètica. 
 
En el comunicat emès avui, el Parlament Europeu indica 
que entre els reptes als quals s'enfrontarà en el futur la 
Comissió de Medi ambient, Salut Pública i Seguretat 
Alimentària es troba intentar reduir pel 2030 en un 40 % 

les emissions de gasos hivernacle respecte als nivells que hi havia al 1990 i establir en un 27 % l'ús d'energies 
renovables. Així mateix, l'Eurocambra haurà d'establir els nivells màxims d'emissió de determinats contaminants, com les 
petites partícules insalubres, i establir un sostre d'emissió per a les plantes de combustió. 
 
Font:  
EFEVerde (11 de mayo de 2014) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/el-parlamento-europeo-ha-votado-24-000-enmiendas-de-medio-ambiente-y-
salud-publica/ 
  
La UE es prepara per a la «lluita» per l'Àrtic 

En un moment en que s'ha multiplicat l'interès dels països de la zona per explotar els recursos energètics i minerals d'una 
de les àrees més vulnerables del planeta, el Consell Europeu augmentarà la seva contribució a la cooperació a l'Àrtic. A la 
propera cimera bilateral, la UE demanarà a Canadà, actual president del Consell de l'Àrtic, que reconegui el seu paper 
com a observador, per poder desenvolupar polítiques mediambientals, de recerca i socioeconòmiques amb els pobles que 
viuen en aquesta regió. 
 
En un comunicat de la UE, el Consell reconeix els esforços dels Estats de l'Àrtic per mantenir enfocaments comuns i 
millorar les pràctiques que facin front als possibles problemes de protecció ambiental i seguretat relacionats amb 
l'augment de les activitats econòmiques. Per fer front als reptes comuns ha d'enfortir-se la col·laboració de la UE i les 
seves agències, amb els òrgans del Consell Àrtic. Aquest organisme està format per Rússia, Estats Units, Canadà, 
Groenlàndia, Islàndia, Suècia, Noruega i Finlàndia. 
 
Per això, és vital assegurar un futur sostenible de la regió i els seus pobles, pel que es recolzarà una major contribució en 
matèria de recerca a l'Àrtic, inclosa la vigilància i els esforços d'observació, l'intercanvi i la difusió d'informació. El Consell 
espera amb interès els resultats de diversos estudis per dur a terme una avaluació estratègica de desenvolupament, un 
treball que està coordinat pel Centre Àrtic de la Universitat de Lapònia, que comptarà amb una xarxa d'institucions de 
recerca europees de competència a la zona i relacionada amb la política marítima de la UE. 
 
El Consell ha demanat a la Comissió que estudiï les opcions proposades per aquest projecte per establir un centre 
d'informació de la UE, promoure l'accés eficient a la informació de la regió, i facilitar el diàleg i la comunicació en temes 
de l'Àrtic. Al maig de 2013, es va publicar la declaració de Galway sobre la cooperació en recerca als oceans Atlàntic i 
Àrtic en el qual van participar la UE, Estats Units i Canadà. En aquest sentit encoratja als països al fet que aprovin un 
«Codi polar», que establiria una sèrie de mesures i requisits per millorar i enfortir la cooperació i la seguretat marítima i 
prevenir la contaminació, incloent el relatiu als creuers de passatgers. Altres àmbits de cooperació són els serveis 
aeronàutics i marítims de cerca i salvament, i els relacionats amb la contaminació marina per hidrocarburs. En aquest 
sentit, l'Agència Europea de Seguretat Marítima, reforçaria l'elaboració de mesures de preparació per a emergències, 
prevenció i resposta, així com en el seguiment de les recomanacions sobre seguretat en el mar recopilades al 2009. 
En previsió que l'Àrtic sigui navegable abans del que havien previst els científics, el Consell Europeu demana que en 
l'obertura gradual de les rutes transoceàniques de navegació es tinguin en compte els principis del dret internacional que 
inclou la llibertat de navegació, i demana que es garanteixi, a llarg termini, una gestió sostenible de les matèries primeres 
i els recursos naturals renovables. Un altre aspecte és la necessitat de desenvolupar noves connexions de transport a la 
regió de Barentz, incloent noves rutes marítimes. 
 
Per als responsables europeus ha de garantir-se el desenvolupament de les poblacions locals i oferir millors oportunitats 
per a la cooperació circumpolar i la recerca, així com el desenvolupament econòmic de l'Àrtic, potenciant sinergies 
efectives entre els diferents instruments comunitaris de finançament a la regió de l'Àrtic. Per això, la UE promourà 
reunions anuals amb els Pobles Indígenes, on s'informarà i consultarà als representants dels pobles indígenes de les 
polítiques de la UE que els puguin afectar. 
 
Font:  

 
Font: EroXpress  

http://www.efeverde.com/blog/noticias/el-parlamento-europeo-ha-votado-24-000-enmiendas-de-medio-ambiente-y-salud-publica/�
http://www.efeverde.com/blog/noticias/el-parlamento-europeo-ha-votado-24-000-enmiendas-de-medio-ambiente-y-salud-publica/�


 
8 

EroXpress (12 de mayo de 2014) 
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/5/12/la-ue-se-prepara-para-la-lucha-por-el-artico/ 
 
El projecte europeu Life+ ajuda a protegir la vida aquàtica al Pirineu 
 
Estudiar i recuperar els hàbitats i espècies aquàtiques de l'alta muntanya dels Pirineus són els objectius principals del 
projecte Life+ LimnoPirineus, una de les iniciatives aprovades recentment pel programa europeu Life+ de protecció del 
medi ambient. 
 
LimnoPirineus està coordinat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del Consell Superior de Recerques 
Científiques (CSIC), i s'engegarà oficialment el proper 1 de juny. El projecte es realitzarà entre 2014 i 2019, amb una 
inversió prevista de 2,6 milions d'euros, dels quals el 55% (1,4 milions d'euros) seran aportats per la Unió Europea. 
A més del CEAB-CSIC com a coordinador, aquesta iniciativa compta amb la participació del Conselh Generau d'Aran, el 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de 
Barcelona i les empreses Forestal Catalana i Sorelló Estudis al Medi Aquàtic. La Diputació de Lleida actua com a entitat 
cofinanciadora. 
 
Així mateix, el projecte compta amb el suport formal de 
la Institució Catalana d'Historia Natural, l'Organisme 
Autònom de Parcs Nacionals, l’Institut per al 
Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran 
(IDAPA), la Federació Catalana de Pesca Esportiva i 
Càsting, Endesa Generació, l'Associació El Pi Negre i la 
comunitat de propietaris de Ison i Esclato.  
 
Hàbitats i espècies en risc 
 
LIFE+ LimnoPirineus persegueix millorar l'estat de 
conservació d'hàbitats com les turberes, les fonts 
carbonatades i els rius i llacs d'alta muntanya. Entre les 
espècies a protegir hi ha alguns amfibis com la granota 
bermeja, el gripau parter comú i el tritó pirinenc, la 
planta aquàtica Luronium natans, més coneguda com llantèn d'aigua flotant, i el cavilat (Cottus hispaniolensis), un peix 
endèmic de la conca de la Garona. 
 
El projecte es realitzarà en tres espais de la xarxa Natura 2000 dels Pirineus: el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i l’Estanho de Vilac situat a la Val d'Aran. 
 
Marc Ventura, investigador del Departament d'Ecologia Continental del CEAB-CSIC i coordinador del projecte, explica que 
“les principals amenaces que afecten a aquests hàbitats i espècies són la presència i proliferació d'espècies invasores de 
peixos que tenen un impacte negatiu sobre les espècies autòctones. També els afecta negativament el pasturatge 
excessiu, la freqüència turística en algunes zones molt transitades i les modificacions hidrològiques del nivell freàtic 
ocasionades principalment per les obres hidràuliques. Una altra amenaça és el risc d'extinció en el cas d'espècies com el 
llantèn d'aigua flotant (Luronium natans) i el cavilat (Cottus hispanoliensis), en risc a causa de l'elevat grau d'aïllament de 
les seves poblacions". 
 
Les mesures de conservació que es realitzaran contemplen estudis detallats del grau de conservació d'espècies i hàbitats, 
així com la redacció de plans de gestió a llarg termini, la construcció de passarel·les i actuacions de protecció, i la 
restauració d'hàbitats al seu estat natural. Això inclou l'eliminació d'espècies invasores i, en alguns casos, la reintroducció 
d'exemplars per reforçar les poblacions d'espècies en risc. També s'adequaran espais de divulgació ambiental i es 
realitzaran campanyes de sensibilització ciutadana. 
 
Font:  
La Vanguardia (27 de maig de 2014) 
http://www.lavanguardia.com/natural/20140527/54409363150/el-proyecto-europeo-life-ayuda-a-proteger-la-vida-
acuatica-en-el-pirineo.html 
 
AFCO recolza la proposta presentada al Consell de Ministres d'Agricultura de la UE a Brussel·les, per evitar 
el desaprofitament alimentari 
 
Aquesta iniciativa, duta a terme pels Països Baixos i Suècia, destaca la necessitat de realitzar canvis en el sistema 
legislatiu per erradicar el desaprofitament alimentari, i compte també amb el suport del Govern espanyol que ja està 
treballant en aquest tema. 
 
L'any 2012, i per recomanació del Parlament Europeu, Espanya va desenvolupar polítiques i iniciatives per conscienciar als 
consumidors sobre aquest problema mundial amb la intenció de pal·liar-ho de manera radical. Un any més tard es va 

 
Font: Mundo Verde 
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engegar la ‘Estratègia més aliments i menys desaprofitament’ en coordinació amb el sector agroalimentari, un de les 
principals baules de la cadena alimentària. L'estratègia se centra a conèixer el problema, establir bones pràctiques, 
conèixer quins aspectes normatius poden afectar-lo, col·laborar amb altres agents i desenvolupar noves tecnologies que 
ajudin a minimitzar el problema. 
 
L'ús de l'embalatge adequat redueix el desaprofitament alimentari 
 
La indústria del cartró ondat, conscient del greu problema del desaprofitament alimentari, està treballant i investigant 
solucions d'embalatge innovadores, ja que l'ús de l'embalatge adequat ajudaria a una significativa reducció del mateix. 
Els envasos de cartró ondat exerceixen un paper fonamental en tota la cadena de subministrament: protegeixen el 75% 
dels productes europeus en trànsit i asseguren que el major nombre d'aliments arribin a la taula del consumidor en les 
millors condicions de seguretat i eficiència possibles. 
 
El correcte envasament dels aliments garanteix la seguretat alimentària i millora tant la gestió de la logística, com la 
correcta identificació del producte. La versatilitat que proporciona un material com el cartró ondat, el fet que sigui 100 % 
reciclable, i les seves qualitats per protegir els productes, fan que sigui una part integral de les mesures necessàries per 
resoldre el problema del desaprofitament alimentari. 
 
‘Estratègia més aliments i menys desaprofitament’ 
 
El treball d'aquesta estratègia s'ha canalitzat a través de diferents polítiques i iniciatives dirigides a conscienciar a 
consumidors i sectors productius, les quals s'han dut a terme a través de les ‘Setmanes per a la reducció del 
desaprofitament d'aliments’ que han estat organitzades pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient i la segona 
edició de les quals tindrà lloc entre els propers 2 i 7 de juny de 2014. Com a objectiu principal per a definir i identificar 
què s'entén per pèrdua, desaprofitament i residus alimentaris, s'han impulsat diferents estudis que ajuden a conèixer les 
fases i el per què de les causes que produeixen aquest fenomen de desaprofitament alimentari. 
 
En concordança amb la proposta, Espanya ha iniciat la revisió de requisits normatius que poden incidir sobre la generació 
de desaprofitaments, dins del marc de la revisió que s'està duent a terme de les Normes de qualitat dels productes 
alimentosos. 
 
Font:  
Euractiv.es (23 de maig de 2014) 
http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=7808 
 
España: 
 
Medi ambient dóna el seu vistiplau als sondejos petroliers a Canàries 
 
La cerca de petroli en aigües canàries està més a prop. El Ministeri d'Agricultura i Medi ambient va autoritzar aquest 
dijous els sondejos exploratoris que permetran a Repsol investigar si existeixen reserves d'hidrocarburs sota aigües 
properes a les illes més orientals de l'arxipèlag, Fuerteventura i Lanzarote. El ministeri ha emès una declaració d'impacte 
ambiental (DIA) favorable al fet que la petroliera perfori tres pous de fins a 5.000 metres de profunditat a uns 60 
quilòmetres de la costa. Ho fa quatre dies després de les eleccions europees i 10 abans que el Tribunal Suprem es 
pronunciï sobre un recurs presentat pel Govern de Canàries. El Ministeri d'Indústria té ara l'última paraula, ja que li 
correspon donar l'autorització final. 

L'anunci del ministeri va sorprendre als cabilds d'ambdues illes i al Govern regional, que s'oposen al projecte al·legant 
tant qüestions mediambientals com un possible impacte negatiu per al turisme. Aquest últim va criticar les “presses” de la 
declaració. Les principals organitzacions ecologistes van qualificar de “despropòsit” l'autorització de Medi ambient i van 
recordar que la declaració d'una zona de la Xarxa Natura 2000 que limita amb els terrenys que s'exploraran s'ha estat 
demorant “malgrat els seus valors ambientals”. 
 
Conscient de l'oposició que genera el projecte i de la controvèrsia generada durant tota la tramitació, el ministeri va 
decidir anunciar la DIA favorable convocant als mitjans de comunicació a una reunió informativa. Generalment el resultat 
d'aquestes avaluacions ambientals es coneix quan es publiquen en el Butlletí Oficial. El secretari d'Estat de Medi ambient, 
Federico Ramos, va començar l'explicació parlant de “l’interès social” d'aquestes prospeccions i recordant que a Espanya 
s'han realitzat més de 260 sondejos similars sense que s'hagi produït cap accident i sense que intervingués avaluació 
d'impacte ambiental, que fins a fa mesos no era necessària. 
 
Ramos també va insistir que cap dels pous autoritzats “es troba en espai protegit”. Sí va reconèixer que estan molt a prop 
—a poc més de 10 quilòmetres— d'un lloc d'interès comunitari (LIC), que encara està en procés de tramitació, però que 
es convertirà en espai Xarxa Natura 2000 (figura de protecció ambiental europea) quan es declari oficialment. El permís 
ambiental, va subratllar també Ramos, no permet en cap cas l'extracció de petroli. Si es trobés hidrocarburs i es volgués 
perforar nous pous s’hauria de presentar un nou projecte que se sotmetria a la seva pròpia avaluació ambiental, va 
afegir. 
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Repsol planeja fer els sondejos des d'un vaixell —denominat buc de posicionament dinàmic— que no s'ancoraria al fons 
marí i que utilitzaria un equip de perforació per aconseguir profunditats màximes superiors als 5.000 metres. Els tres pous 
se situen en tres de les nou zones en les quals Repsol té autorització per investigar l'existència d'hidrocarburs. Els 
sondejos en els dos primers, cridats Xirimoia i Síndria, duraran uns 45 dies. En el tercer, denominat Pastanaga, 180 dies. 
Fonts de Repsol van indicar que la multinacional podria no perforar aquest tercer pou. Cada sondeig d'aquest tipus 
suposa una inversió aproximada de 100 milions d'euros. 
 
El sondeig es realitza mitjançant un tub d'acer 
que té un diàmetre decreixent des de 91 
centímetres en el fons marí fins a 21 en 
l'extrem més profund. Permet recollir mostres 
de roca o fluïts per determinar si hi ha 
reserves d'hidrocarburs recuperables. La DIA 
inclou mesures preventives i correctores que 
Repsol ha de complir, va explicar Ramos. 
Estableix controls sobre fonts lumíniques, 
soroll i llots procedents dels sondejos, entre 
d’altres. L'empresa també estarà obligada a 
tenir un protocol d'albirament de cetacis en un 
radi d'un quilòmetre.  
 
El departament ha calculat que la probabilitat 
que ocorri “el pitjor dels escenaris”, és a dir, 
una fuita massiva, està entre el 0,00045 i 
0,000028, va assenyalar Ramos. “El risc zero 
mai existeix; parlem de probabilitats 
extremadament baixes”, va afegir.  
 
El projecte d'explorar recursos petroliers enfront de les costes canàries ve des de lluny. Al 2001, un reial decret va 
concedir a Repsol permisos de recerca per a sis anys. El Suprem ho va anul·lar, però al 2012 es va convalidar i se li va 
afegir un article sobre mesures de protecció mediambientals. És aquest últim reial decret el que està recorregut pels 
cabilds de Lanzarote i Fuerteventura i pel Govern de Canàries.  
 
Des de Repsol consideren que el vistiplau de Medi ambient demostra "el rigor" amb el qual la multinacional està treballant 
i que "l'activitat de recerca que s'ha plantejat és compatible amb el respecte mediambiental". "Suposa un pas important 
en el projecte exploratori que, en consorci, Repsol està desenvolupant a Canàries", ha afirmat un portaveu. Repsol 
destaca que en l'avaluació ambiental han participat més de 100 experts. 
 
Font: 
El País (29 de maig de 2014) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/29/actualidad/1401377962_937928.html 
 
Canàries desenvoluparà la Llei de Participació per lluitar contra els sondejos 
  
El president del Govern de Canàries, Paulino Rivero, va exigir aquest dilluns a l'Executiu central que autoritzi la 
convocatòria d'un referèndum a les illes abans de donar via lliure definitivament a les prospeccions petrolíferes, i va 
assegurar que en qualsevol cas els canaris "seran escoltats per una via o per una altra". Rivero va comparèixer davant els 
mitjans de comunicació envoltat per tots els membres de l'executiu després d'una reunió extraordinària del Govern 
regional després de l'informe d'impacte ambiental favorable a les prospeccions en aigües properes a canàries que ha 
donat el Ministeri d'Agricultura i Medi ambient.  
 
Va anunciar un desenvolupament reglamentari urgent de la Llei Canària de Participació Ciutadana perquè els ciutadans 
siguin escoltats en cas que el Consell de Ministres no autoritzi el referèndum, sol·licitat pel Govern de Canàries fa quatre 
mesos sense que hi hagi hagut resposta. El president canari va anunciar també que el Govern de Canàries iniciarà la 
setmana vinent un procés de contactes amb totes les forces polítiques de Canàries i de l'Estat espanyol per donar la 
màxima transcendència política a l'autorització de les prospeccions petrolíferes a Repsol en contra de l'opinió del 
Parlament de Canàries, del Govern autonòmic i dels cabilds de Lanzarote i Fuerteventura. 
 
Sobre la manera en què es recaptarà l'opinió dels canaris en el cas que el Consell de Ministres no autoritzi el referèndum 
sobre les prospeccions, Rivero no va voler ser més explícit. Però va deixar clar que els canaris expressaran la seva opinió, 
bé sigui mitjançant una consulta autoritzada pel Govern central o mitjançant mecanismes que el Govern de Canàries 
articularà i dissenyarà amb el conjunt de la societat.  
 
El president canari, que va anunciar també la propera celebració d'un ple extraordinari al Parlament de Canàries per 

 
Font: El País 
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tractar sobre les prospeccions, va acusar al Govern central d'opacitat, falta de respecte i de lleialtat cap a Canàries i de 
menyspreu cap a les seves institucions en la tramitació de les autoritzacions de sondejos a Repsol.  
 
Paulino Rivero va assenyalar que el Govern de Canàries veu amb simpatia totes les mobilitzacions pacífiques que es 
convoquin contra les prospeccions com a manera d'expressió i de participació dels ciutadans. "No és un assumpte jurídic 
ni tècnic, és un assumpte polític i social que té a veure amb el futur de les noves generacions i amb les relacions entre 
Canàries i l'Estat", va dir Rivero. Va afirmar que el Govern de Canàries sempre s'ha oposat a les prospeccions petrolíferes 
i "ha marcat el pas des del primer moment" sense canvis d'opinió, i va agregar que des del principi ha mostrat la seva 
voluntat de diàleg, que "ha estat negat".  
 
Però aquest assumpte no pot resoldre's des de la imposició en un estat descentralitzat, quan totes les institucions s'han 
pronunciat en contra dels sondejos. Paulino Rivero va indicar que després de l'informe d'impacte ambiental favorable, 
l'autorització definitiva es en mans del Govern central, però si es produeix, l'executiu canari tractarà de parar-les per totes 
la vies polítiques i judicials, incloent, si es donés el ca,s accions penals. 
 
Font: 
La Provincia (2 de juny de 2014) 
http://www.laprovincia.es/canarias/2014/06/02/rivero-canarios-escuchados-via-o/612205.html 
  
Ecologistes demanen compromís polític amb el medi ambient  
 
Les cinc majors organitzacions ecologistes d'àmbit nacional (Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, 
SEO/BirdLife i WWF) han sol·licitat als caps de llista dels partits polítics espanyols que concorren a les eleccions europees 
del proper 25 de maig que concretin les seves intencions respecte a la protecció del medi ambient.  
 

Les cinc organitzacions han enviat als partits concurrents 22 propostes ambientals, 
entre les quals figuren el canvi climàtic i l'energia, la preservació de la biodiversitat, 
l'ús de recursos naturals, el tractament de residus, la contaminació de l'aire i la 
contaminació per químics. Les associacions ecologistes han confirmat que els 
candidats dels partits i coalicions Primavera Europea, Els Pobles decideixen, Esquerra 
Plural, Podem i PACMA han acceptat ja comprometre's a defensar tots els punts 
destacats en cas de ser triats. També la candidata del PSOE ha admès pràcticament 
tots, encara que s'ha compromès a reunir-se periòdicament amb els ecologistes per 
analitzar el desenvolupament de l'activitat parlamentària i els propers reptes en 
matèria de medi ambient. Partit Popular, UPyD, L’Esquerra pel Dret a Decidir, Coalició 
per Europa i Vox no han respost encara a la crida. Amics de la Terra, Ecologistes en 
Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF han recordat que fan un seguiment detallat 
de les polítiques europees mediambientals. Més del 80% de la legislació ambiental 
espanyola prové de decisions comunitàries, segons aquestes organitzacions.  
 
 
 

Font: 
EFE Verde (19 de mayo de 2014) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/ecologistas-piden-compromiso-politico-con-el-medio-ambiente/ 
 
Ofensiva de l'oposició per frenar la llei de parcs nacionals  

El PSOE, CiU, l'Esquerra Plural (IU-ICV-CHA) i el BNG han registrat al Congrés dels Diputats sengles esmenes a la totalitat 
amb les quals demanaran aquest dijous en el Ple que es retorni al Govern el projecte de Llei de Parcs Nacionals. 
 
El Consell de Ministres va aprovar al gener la remissió a les Corts del citat projecte de llei per iniciar la seva tramitació 
parlamentària. El debat de totes les esmenes tindrà lloc dijous que ve, segons van confirmar a Europa Press les mateixes 
fonts. Pel que fa a Coalició Canàries, fonts d'aquest partit van detallar, a la tarda d'ahir a aquest periòdic, que els seus 
diputats recolzaran aquestes esmenes a la totalitat però no en presentaran cap. Per contra, aspiren a modificar la nova 
normativa quan arribi el debat de les esmenes parcials, al que sí acudiran amb iniciatives pròpies. 
  
Entre els principals objectius d'aquesta nova llei, segons detalla l'Executiu, es troba reforçar la coordinació de l'Estat i de 
les comunitats autònomes per garantir la correcta conservació d'aquests espais, a més de permetre la intervenció estatal 
directa, coordinada amb les comunitats autònomes, davant catàstrofes o situacions extraordinàries que posin en perill els 
valors d'aquests espais. En aquest projecte de llei es crea també un Comitè de Col·laboració i Coordinació entre l'Estat i 
les comunitats autònomes per al conjunt dels Parcs Nacionals, i una Comissió de Coordinació per a cada parc, que estarà 
situat en diverses comunitats autònomes.  
 
En l'actualitat existeixen 15 parcs nacionals a Espanya, que ocupen una superfície de 381.716,49 hectàrees i acullen una 
“gran riquesa de fauna i vegetació”, així com les espècies més emblemàtiques del país. L'última incorporació, al juny de 
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l'any passat, va ser la del Parc Nacional de la Serra de Guadarrama. Quatre d'aquests parcs es troben a Canàries, inclòs el 
més visitat de tots: el Parc Nacional de les Cañadas del Teide. Només per això aquesta norma és de gran interès per a les 
Illes, més si tenim en compte que el Govern de Canàries ha cedit la titularitat dels mateixos als quatre cabilds insulars 
que els corresponen: Tenerife, La Palma, La Gomera i Lanzarote. 
 

Entre les crítiques de l'oposició s'inclou el que es 
considera en el PSOE “una reculada”, a la 
vegada que s'alerta de possibles problemes de 
constitucionalitat amb aquesta proposta de llei, 
perquè en la regulació de determinats òrgans i 
en l'atribució de les seves funcions existeixen 
“dubtes importants” de si respecten la 
distribució de les competències. Des de CiU 
critiquen que la proposta de llei del Govern 
suposa una invasió competencial, així com una 
“”innecessària centralització”, ja que les 
comunitats autònomes tenen competència 
exclusiva en matèria d'espais naturals protegits. 
 
Amb tots dos coincideix l'Esquerra Plural, i la 
seva portanveu en la matèria, Laia Ortiz, diu 
que suposarà una desprotecció dels parcs 
naturals, alhora que serà “contraproduent” des 

del punt de vista de la distribució competencial. Finalment, el BNG, denuncien que aquest projecte de llei no avança en la 
protecció dels espais ecològics. 
 
Font: 
Diario de Avisos (26 de maig de 2014) 
http://www.diariodeavisos.com/2014/05/ofensiva-oposicion-para-frenar-ley-parques-nacionales/ 
 
Dos terços dels residus electrònics queden fora de control 
 
El reciclat d'aparells elèctrics i electrònics fa aigua a Espanya. Malgrat l'augment en el consum d'aquests equips i del 
creixement de les escombraries electròniques (fruit de la seva obsolescència programada), l'activitat de les plantes de 
reciclatge es desploma. Múltiples interferències frustren una correcta gestió d'aquestes deixalles. Transportistes i 
recollidors clandestins desvien els residus del circuit oficial, fan apilament d'aquests i els desballesten pel seu compte per 
canibalitzar -com es diu en l'argot-, els materials més valuosos (ferro, coure, alumini...). Així, deixen sense tractament 
adequat les deixalles més perilloses per al medi ambient. 
  
Leonardo Díaz Pineda, gerent de l'empresa Recilec (Aznalcóllar, Sevilla), dedicada al reciclat d'aparells elèctrics i 
electrònics (mòbils, vídeos, teles...), està desesperat. La seva empresa va arribar a rebre 22.500 tones de deixalles 
anuals; en canvi, l'any passat només va tractar 12.500 tones. "Els residus elèctrics i electrònics creixen tres vegades més 
que la resta de deixalles; però, per desgràcia, no ho notem", diu fent xixines les esperances en el reciclat com a motor de 
l'economia verda. La falta de treball l’ha obligat a sacrificar 25 llocs de treball (en queden 47), i ara tem que ha d'afrontar 
una altra reducció de plantilla.  
 
Ramon Altadill, gerent d’Electrorecycling (El Pont de Vilomara, Bages), diu que el volum de les escombraries electròniques 
que rep s'ha reduït un 50% des del 2010. El gruix de les deixalles no passa el filtre d'una correcta gestió en instal·lacions 
homologades. Dos terços no tenen un tractament adequat, diuen els experts. "És difícil tenir dades; és economia 
submergida", recorda Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Els circuits de recuperació i reciclat fallen des de la seva arrel. Els comerços estan obligats a recollir un aparell electrònic 
rebutjat sense cost addicional per al client quan aquest en compra un de nou. Però es resisteixen al lliurament; la 
rebutgen. Així bloquegen la primera via per propiciar el seu reciclat. A més, els usuaris poden dipositar el material en els 
punts nets o punts verds municipals, des d'on també han de viatjar a les plantes de reciclat. 
 
Però hi ha massa vies de fugida. Bona part de les deixalles mai arriben al punt net (punt verd). La gran superfície o el 
comerç cedeixen la recollida domiciliària de l’equip vell (una nevera, per exemple) a transportistes que utilitzen el residu 
com a part del pagament per desfer-se de l'equip. I els transportistes venen el material a ferrovellers no homologats (en 
lloc de portar-ho a una planta de reciclatge) perquè els interessa vendre el ferro o el coure (mentre que en una planta de 
reciclatge cobren menys, doncs s'ha de descomptar el tractament del material perillós). A més, tot es mou amb diners en 
negre.  
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Els assalts en els punts nets són continus. 
Algunes deixalleries de Barcelona han sofert 
robatoris nocturns que han obligat a recórrer 
a la protecció amb guardes jurats. A més, 
altres recollidors fan apilament de material 
procedent de la renovació d'equips en 
empreses, administracions o hotels 
convencent als seus responsables que 
enviaran els equips al tercer món per ser 
reutilitzats, encara que després es vendran 
com a mera ferralla. Uns 2.000 aparells, 
sobretot neveres, van ser decomissats fa uns 
mesos a Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, com una part més de l'operació Fragmento (mig milió de frigorífics que 
van acabar en abocadors en diverses zones d'Espanya), que investiga la Fiscalia. Leonardo Díaz sospita que els ports de 
Màlaga i Algesires han estat emprats per exportar aquestes deixalles al Marroc. L'exportació de residus perillosos està 
prohibida i només està permesa si els equips han de servir com a equips de segona mà.  
 
"La crisi haurà influït. La precarietat segur que ha portat a alguns a intentar buscar-se la vida amb els residus; però el 
problema ve des de lluny, no és solament la crisi. El problema és la falta de transparència del model", diu l'OCU.  
L'OCU va fer un seguiment de 16 aparells en desús retornats a la tenda o dipositats en un punt net per comprovar si 
completaven el correcte itinerari de reciclat. I el resultat de l'examen (que va comptar amb un rastrejador connectat per 
satèl·lit) va ser que només quatre aparells van anar a plantes autoritzades. La conseqüència és un frau. El ciutadà, quan 
compra un equip, paga per endavant una taxa pel reciclat. Aquests ingressos permeten als fabricants (sistemes integrats 
de gestió) disposar d'ingressos per finançar els punts nets. Per això, "si no es fa una bona gestió, els diners cobrats se’ls 
queda el fabricant", diu Leonardo Díaz.  
 
La segona conseqüència és ambiental. Els desballestadors canibalitzen els materials més valuosos (ferro, coure, 
alumini...), però no tracten els altres materials que requereixen un gestió acurada i especialitzada (PCB, gasos 
refrigerants, mercuri, plom), amb la qual cosa totes les deixalles van a contaminar el sòl, les aigües o l'atmosfera. 
"L'Administració no fa que es compleixi la llei que obliga a tractar aquestes deixalles de forma adequada", diu Daniel 
López, portaveu d'Ecologistes en Acció. "No es posen sancions per aquestes males pràctiques. Anem a pitjor", afegeix. 
Xavier Riba, president del Gremi de Recuperació de Catalunya, assenyala que hi ha falta de transparència en la taxa de 
reciclat, i demana major participació dels recollidors històrics. Un 30% d'establiments que fan aquesta gestió són il·legals. 
Són aquests "els que compren als recollidors urbans que desballesten il·legalment al propi carrer, sense cap consideració 
mediambiental". 
 
Font: 
La vanguardia (29 de maig de 2014) 
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20140529/54408461585/residuos-electronicos-fuera-control.html 
 
 
Cataluña:  
 
El Consell de Garanties Estatutàries dóna via lliure a la construcció del macrocasino Barcelona World 
 
El Consell de Garanties Estatutàries ha emès dictamen sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc. Un document 
signat pel seu president, Joan Egea, que s’ha fet arribar a tots els grups parlamentaris, conclou que la modificació 
legislativa que permetrà la construcció del macrocomplex de casinos Barcelona World és coherent amb el marc normatiu 
de la Constitució espanyola i l’Estatut de Catalunya. L’escrit és una resposta a la impugnació presentada ara fa un mes 
pels grups parlamentaris d’ICV-EUiA i de la CUP-AE, els més ferms opositors dins l'hemicicle català a la instal·lació 
d’aquest projecte liderat per les empreses Veremonte i Melco a tocar del parc d’atraccions de Port Aventura, dins dels 
termes municipals de Vila-seca i Salou.  
 
Els juristes només manifesten una condició i demanen més precisió en la redacció de la llei en relació amb la protecció 
dels menors a l’interior del recinte: que no tinguin accés directe a les zones de joc. El dictamen, però, també incorpora el 
vot particular del catedràtic Marc Carrillo, que assegura que “l'apartat 1 de l'article 2 del Projecte, quan afegeix una 
disposició addicional segona a la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc, s'hauria d'haver declarat inconstitucional per vulnerar la igualtat en la llei de 
l'article 14 CE”. Tot i l’afegit discrepant d’un dels ponents, la tramitació podrà seguir endavant, i a l’últim ple del 
Parlament de Catalunya del mes de maig es podria portar a votació.  
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Malgrat que s’haurà de fer un Pla director per 
poder començar les obres, la diputada de la 
CUP-AE Isabel Vallet ha alertat aquest matí 
davant la possibilitat que el Govern doni unes 
llicències provisionals d’obra que permetrien 
posar la primera pedra del macrocasino al llarg 
d’aquest estiu –en uns terrenys que 
sobtadament es revaloraran i que ara són de 
titularitat de La Caixa–, tal com va preveure fa 
alguns mesos el delegat de Veremonte a 
Catalunya, l’empresari tarragoní Xavier Adserà. 
Des de la plataforma Aturem Barcelona World 
consideren que, malgrat que hi havia solidesa 
jurídica perquè el recurs hagués tirat 
endavant, les esperances dipositades en el fet 
que el Consell de Garanties Estatutàries aturés 

el projecte no eren gaire grans. Joan Pons, un dels seus portanveus, assegura que això no frena la mobilització, sinó tot 
al contrari: "El Pla director i un possible inici de les obres també són actuacions que podran ser recorregudes, i des del 
territori farem tot allò possible perquè no hi posin la primera pedra". La mobilització al carrer, també als carrers de Salou, 
serà el proper pas de la campanya i “per això fem una crida a participar en la manifestació del pròxim 31 de maig", ha 
reblat. 
 
Font: 
La Directa (16/05/2014) 
http://directa.cat/noticia/consell-garanties-estatutaries-dona-viu-lliure-construccio-del-macro-casino-barcelona-world 
 
La fiscalia denunciarà el projecte Castor per prevaricació ambiental 
 
La Fiscalia de Castelló ultima la redacció de la querella que presentarà davant el jutjat per la comissió d'un suposat delicte 
de prevaricació ambiental i un altre contra el medi ambient comesos en la posada en marxa del magatzem de gas 
submarí conegut com projecte Castor. La primera de les acusacions es dirigeix contra la qual era secretària d'Estat de 
Canvi Climàtic en 2009, Teresa Ribera, que és la que va signar la Declaració d'Impacte Ambiental per la qual es va 
autoritzar el projecte. La segona assenyala com a responsable a l'empresa constructora, Escal UGS, formada pel grup 
espanyol ACS (66,67%) i la societat canadenca CLP (33,33%). 
 
L'acusació de la fiscalia sosté que el risc que aquests terratrèmols es produïssin no era un fet impredictible sinó una de les 
possibilitats de major rellevància i que, per tant, va haver de ser objecte de valoració dins de la Declaració d'Impacte 
Ambiental (DIA). Afegeix que la consideració d'aquest risc hagués pogut condicionar la viabilitat legal, tècnica i econòmica 
del projecte i que s'havia d'haver requerit com a condició la realització d'estudis específics sobre les possibilitats de 
produir sismes, tal com es va aconsellar. A més, la fiscalia retreu que ni tan sols es reclamessin, com a condicionant per 
atorgar la DIA positiva, informes consultius a l’IGN i a l’IGME, instituts que després dels terratrèmols han conclòs que 
existeix una relació directa entre l'activitat d'injecció de gas en el magatzem subterrani i els moviments sísmics. 
 
Per sostenir l'acusació de prevaricació ambiental, la fiscalia exposarà com una DIA ha de determinar la conveniència o no 
d'executar un projecte i, en cas afirmatiu, fixar les condicions per realitzar-ho. Així, conclou que la declaració que va 
signar Ribera és contrària a l'ordenament jurídic per no haver exigit l'elaboració dels informes que haguessin pogut 
determinar els riscos de l'activitat del Castor. El delicte contra el medi ambient es va cometre, segons entén la fiscalia, 
perquè l'activitat del magatzem no va cessar fins 10 dies després que es produïssin els primers moviments sísmics. En 
l'escrit es retreu a l'empresa que, si els terratrèmols van començar el 5 de setembre, trigués dies a detenir el procés 
d'injecció. Afegeix que un terratrèmol de magnitud 3 registrat el 13 de setembre tampoc va provocar la paralització 
immediata de l'activitat. 
 
L'actitud de l'empresa, segons considera la fiscalia, contravé la Llei de Responsabilitat Mediambiental que estableix que 
“davant una amenaça imminent de danys mediambientals originada per qualsevol activitat econòmica o professional, 
l'operador d'aquesta activitat té el deure d’adoptar sense demora i sense necessitat d'advertiment, de requeriment o 
d'acte administratiu previ les mesures preventives apropiades”. Aquesta mesura preventiva era la paralització, entén el 
ministeri públic. La fiscalia ha intentat determinar si es van realitzar estudis sobre sismicitat induïda, és a dir, la 
possibilitat que l'activitat humana alterés les condicions físiques de l'entorn i despertés una falla. El que conclou, després 
d'examinar variada documentació, és que aquests estudis mai van arribar a realitzar-se. I això a pesar que ja en la fase 
de consultes prèvies del projecte, al 2005, l'Observatori de l'Ebre va enviar un informe signat pel seu responsable de 
Sismologia en el qual afirmava: “L'aplicació d'aquesta tecnologia en zones poblades és susceptible de modificar la 
perillositat i el risc sísmic d'una regió determinada”. I continuava: “L'activitat que contempla el projecte de referència es 
considera a nivell mundial com potencialment inductora de terratrèmols”. 
 
També durant el tràmit d'informació pública, diferents organitzacions van presentar al·legacions al risc sísmic de 
l'activitat. L'empresa Escal UGS va contestar al desembre de 2008 i va assegurar que no apreciava raons per incloure 
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en l'avaluació d'impacte ambiental un estudi de freqüència d'activitat sísmica, ja que la instal·lació se situava en una zona 
de baixa perillositat. Finalment la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic va formular la DIA positiva de Castor el 23 d'octubre 
de 2009. Per emetre la seva resolució, va examinar diferents estudis, però en cap es parlava de la possibilitat d'induir 
sismes o de l'existència de falles actives a l'entorn del magatzem, segons constata la fiscalia. 
 
Tampoc en l'estudi d'impacte ambiental —el document que presenta el promotor del projecte— apareixen apartats 
relatius a la sismicitat natural de la zona ni al risc sísmic de l'activitat, observa també l'acusació. El text de la resolució de 
la DIA recull part de les conclusions de l'informe de l'Observatori de l'Ebre, en concret, que aquest organisme “considera 
que s'ha d'estudiar la freqüència i magnitud de l'activitat sísmica incloent proves que assegurin que les pressions degudes 
a la injecció no causin fractures en les roques”. També alguns “particulars confrontants a la zona d'actuació” van al·legar 
“inseguretat per perill d'explosió i de terratrèmols”. 
 
La fiscalia ha comprovat així mateix que en l'avaluació realitzada pel Ministeri de Medi ambient solament es va utilitzar 
informació de l'empresa, ja que no es van emprar nous informes o dades per descriure les falles, sinó únicament els que 
va aportar Escal UGS. El promotor va rebutjar explícitament realitzar proves sobre els efectes que tindria la injecció de 
gas, és a dir, sobre si les pressions podien afectar a les roques, assenyala la fiscalia. I l'òrgan mediambiental ho va 
acceptar, afegeix, quan hauria d'haver-ho exigit. 
 
Font: 
El País (13 de maig de 2014) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/13/actualidad/1400015061_363623.html 
 
Un segon informe confirma la relació dels sismes amb el gas de Castor  
 
L'informe que el Ministeri d'Indústria va 
encarregar a l'Institut Geològic i Miner 
d'Espanya (IGME) després de la crisi del 
magatzem de gas Castor confirma la relació 
entre els sismes que es van registrar al 
setembre passat a la zona de Castelló i 
Tarragona i els treballs d'injecció de gas en 
aquesta instal·lació submarina. L’IGME 
coincideix així amb l'informe de l'Institut 
Geogràfic Nacional (IGN) —l'altre organisme 
científic al que el Ministeri d'Indústria va 
encarregar que determinés la causa dels 
tremolors— el contingut dels quals s'ha 
conegut aquesta setmana després que el 
Govern l'hi lliurés al diputat d'IU Ricardo 
Sixto. L'informe de l’IGME, que Indústria 
manté secret però a part del contingut de la 
qual ha tingut accés EL PAÍS, identifica la 
falla que va provocar els sismes, a la qual 
denomina “falla Castor”.  
 
Els experts de l’IGME van un pas més enllà que l’IGN en identificar amb més detall les estructures geològiques de la zona 
del magatzem. Descriuen que la sismicitat —més de 500 terratrèmols, 15 dels quals van ser percebuts per la població— 
va ser originada per trencaments en falles amb dues adreces: nord-oest-sud-est i nord-est-sud-oest. Mentre les primeres 
són de dimensions petites i abundants, les segones es troben a a la vora oriental del magatzem i corresponen a 
trencaments parcials d'una falla major, a la qual bategen com “falla Castor”. José Luis Simón, catedràtic de Geologia de la 
Universitat de Saragossa creu que, per l'orientació i la posició, just sota el magatzem, podria tractar-se d'un tros de la 
falla d'Amposta, sobre la qual està construïda la instal·lació.  
 
L'informe de l’IGME, les conclusions del qual ha utilitzat la Fiscalia de Castelló per preparar la querella per delicte 
mediambiental que va avançar ahir aquest periòdic, relaciona el volum diari de gas que es va injectar amb l'activitat 
sísmica. Descriu que van existir tres períodes d'injecció: del 14 al 17 de juny, del 19 al 23 d'agost i del 2 al 17 de 
setembre. En cadascuna de les fases es va duplicar el volum mitjana injectada. La sèrie sísmica va començar el 5 de 
setembre, coincidint amb un fort increment del volum. “A més volum, més pressió”, explica Simón. Això pot indicar, al 
seu judici, que va haver-hi un punt en el qual es va depassar la pressió màxima, un llindar a partir del com la tensió es va 
transmetre a la falla. 
 
Font: 
El País (14 de maig de 2014) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/14/actualidad/1400098618_474357.html 
 
Registren 30 denúncies de delictes contra el medi ambient a Girona 

 
Font: El País 
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L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) ha rebut una trentena de denúncies per delictes mediambientals mitjançant 
el WhatsNat, el nou servei ciutadà de vigilància ambiental, que utilitza la xarxa social WhatsApp. La gran majoria d'elles 
són per abocaments incontrolats de runa o plàstics tot i que també s'han detectat tales il·legals, espais on s'han realitzat 
canvis d'usos sospitosos o infraestructures que afecten el medi ambient. 
 
Des d'aquest mes de maig, els ciutadans també poden utilitzar aquest canal per denunciar si localitzen camins públics que 
han estat tancats il·legalment. De moment ja s'han rebut dos casos i dos persones s'han ofert a treballar-hi de forma 
voluntària. El passat 5 de novembre, l'ANG va engegar la campanya 'WhatsNat' mitjançant la qual els ciutadans poden 
enviar les seves denúncies per delictes mediambientals. El projecte aprofita l'aplicació de missatgeria instantània, 
WhatsApp, que permet enviar tota mena de missatges de text, imatges, vídeos o àudios. El portaveu de l'entitat, Enric 
Cortiñas, ha explicat que des de l'inici de la iniciativa cada setmana han anat rebent denúncies. La gran majoria dels 
avisos són per abocaments incontrolats de runa, plàstics i altres objectes tot i que també s'han detectat delictes 
ambientals més greus com tales il·legals. 
 
"Hem rebut alguns avisos relacionats amb canvis d'usos forestals en espais determinats, activitats que es duen a terme 
en zones que són protegides o construccions que no s'estan executant de la forma prevista i afecten el medi ambient", va 
detallar el portaveu. 
 
Font: 
Diari de Girona (14 de maig de 2014) 
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/05/27/registren-30-denuncies-delictes-contra/671370.html 
 
Ecologistes en Acció recull 12,8 quilos de residus al litoral de Torredembarra 
 
Una trentena de voluntaris d'Ecologistes en Acció ha recollit aquest dissabte 12,8 quilos de residus durant l'acció de 
neteja de l'Espai Natural de Muntanyans de Torredembarra (Tarragona), en el marc de la campanya internacional 'Clean 
up the Med' per rehabilitar espais naturals del Mediterrani. 
 
Segons han informat aquest dissabte en un comunicat, en una superfície d'unes deu hectàrees s'han recollit 5,2 quilos de 
desfets; 4,1 quilos d'envasos; 2,5 quilos de vidre i un quilo de paper i cartró. A la zona més pròxima a la platja 
predominaven les restes de tabac i bastonets de plàstic per netejar orelles, mentre que a la zona més pròxima a la via 
abundaven les restes de paper higiènic. 
 
L'acció forma part d'una iniciativa internacional en la qual hi participen aquest cap de setmana 21 països de tot el 
Mediterrani sota la coordinació de l'organització italiana Legambient. La campanya serveix per separar i analitzar els 
residus recollits i detectar els principals problemes de contaminació del litoral, per poder treballar millor en la prevenció. 
 
Font: 
Europapress (24 de maig de 2014) 
http://www.europapress.cat/societat/noticia-ecologistes-accio-recull-128-quilos-residus-litoral-torredembarra-
20140524185616.html 
 
El TSJC anul·la la llicència d'activitat a una pedrera 
 
Els veïns de Riudecols fa anys que denuncien la manca de llicència ambiental. 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la llicència que el Departament de Medi Ambient va donar a 
l'empresa Considetesa SL per explotar una de les pedreres que hi ha al municipi de Riudecols. No es tracta d'una 
sentència en ferm i, de fet, l'empresa afectada, Considetesa SL, ja hi ha presentat recurs de cassació, al qual els mateixos 
denunciants, l'Associació Delterpa (Defensa del Territori i del Patrimoni) de Riudecols han rebatut presentant un escrit 
oposant-s'hi. Però més enllà d'aquesta acció, els denunciants consideren que l'error obre una porta a regular una activitat 
que fa anys que els té martiritzats i que han denunciat en reiterades ocasions. 
 
Riudecols és un petit municipi a la comarca del Baix Camp amb dos nuclis agregats, Les Voltes i Les Irles. Una de les 
principals activitats del municipi és l'explotació de recursos minerals i des de fa anys diverses empreses extrauen pedres, 
minerals i terra de les diverses pedreres que hi ha al seu terme municipal. Els percentatges parlen per si sols i el pla 
d'ordenació urbana municipal (Poum) recull fins a 203 hectàrees de terme municipal destinades a aquesta activitat. Això 
suposa més del 10% del total de terreny, mentre que la mitjana a la comarca és del 0,34% i a Catalunya, del 0,20%. 
 
Més enllà de les molèsties que pugui causar, l'activitat és lícita sempre i quan complexi amb la normativa vigent. I és aquí 
on, des que es van constituir, l'any 2009, s'aferren els arguments de l'associació Delterpa, que ja ha presentat diverses 
demandes al·legant infraccions a les normatives urbanístiques i ambientals. “Fa molt temps que fem sacrificis personals 
per demostrar això i ara, per primer cop, una sentència ens dóna la raó”, diu el secretari i advocat de l'associació, 
Fernando Roca. Durant aquests anys també han estat denunciant que moltes d'aquestes activitats es posen en marxa 
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sense llicència urbanística i esperen que, ara que el municipi té per primera vegada un pla d'ordenació urbana, es posin 
límits a les extraccions. 
 
Font: 
El Punt Avui (2 maig 2014) 
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/737419-el-tsjc-anulmla-la-llicencia-dactivitat-a-una-
pedrera.html 
 
CEDAT-URV: 
 
El Màster Universitari en Dret Ambiental rep la menció distintiva International Master's Programme (IMP) 
de l'AGAUR 
 
Avui s’ha fet pública la Resolució de 3 de juny de 2014, del president de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris, per la 
qual es resol l’atorgament de la menció distintiva International Master's Programme (IMP) de l'Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR) per al Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV, amb l'objectiu d'impulsar una 
promoció internacional qualitativa per a aquest nivell d'estudis. 
 
Font:  
CEDAT (4 juny 2014) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php?lang=ca 
 
El professor Antoni Pigrau Solé participa com a jutge al Tribunal Permanent dels Pobles en la sessió sobre 
la indústria minera canadenca 
 
Del 29 de maig a l'1 de juny, va tenir lloc a Mont-real (Canadà) una sessió del Tribunal Permanent dels pobles sobre la 
indústria minera canadenca on una quinzena de persones afectades i expertes d'Amèrica llatina van denunciar les 
violacions de drets humans i els danys ambientals causats per les companyies mineres canadenques recolzades pel 
govern de Canadà. Es va tractar de la sessió número 40 del Tribunal Permanent dels pobles (TPP), una instància fundada 
al 1979 a Itàlia per l'advocat i senador Lelio Basso, i la primera que va tenir lloc a Canadà. El professor Antoni Pigrau 
Solé, Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals i Director del CEDAT de la Universitat Rovira i 
Virgili va participar com a jutge. Canadà és l'actor més important de la indústria minera mundial gràcies a les seves lleis, 
la seva fiscalitat i la seva política, favorables a aquest sector: el 75 % de les empreses mineres tenen allí la seva seu i el 
60% cotitzen a la Borsa de Torontó. No obstant això, els megaprojectes miners són una causa major de tensions: a 
Amèrica llatina, s'expliquen al voltant de 200 conflictes socials, dels quals prop de 90 impliquen a companyies 
canadenques. El Tribunal examinarà el rol i la responsabilitat de les empreses mineres i de l'Estat canadenc en la violació 
de drets humans i ambientals a Amèrica llatina, més específicament en els casos emblemàtics dels projectes Pasqua Llepi 
(Barrick Gold) a Xile i Argentina; Escobal (Tahoe Resources) a Guatemala; Sant Martín (Goldcorp) a Hondures; Payback 
(Blackfire Exploration) i la Platosa (Excellon Resources) a Mèxic. Per a més informació,  premeu aquí. 
 
Font: 
CEDAT (22 maig 2014) 
http://www.cedat.cat/_pdf/Programa-preliminar-TPP-version-corta.pdf 
 
Conferència de Clausura del Curs 2013/14 del Master Universitari en Dret Ambiental URV 
 
Dilluns passat 9 de juny a les 18:00 h, a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la URV, es va celebrar la conferència 
de clausura del curs 2013/14 del Master Universitari en Dret Ambiental URV que va portar per títol: "25 anys 
d'avaluacions científiques entorn del canvi climàtic antròpic: el paper de l’IPCC i la contribució del C3 de l'URV en la seva 
cerca". L'acte va ser a càrrec de la Dra. Manola Brunet, Directora del Centre en canvi Climàtic de la URV i copresidenta de 
la OPACE2 per a l'anàlisi i monitoratge del clima global de la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica 
Mundial.  
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php?lang=ca 
 
El Projecte SOLEAR busca estudiants del Master en Dret Ambiental per fer el Treball de finalització de 
Master 
 
El passat 12 de maig a les 9,15h, a l'aula 402, els alumnes d'arquitectura van fer una presentació sobre el projecte 
SOLEAR en la qual van encoratjar als alumnes de master en Dret Ambiental al fet que el proper any, en el marc de 
l'assignatura TFM, realitzin un estudi legal sobre aquest projecte: la autoconstrucción i noves formes d'aprofitament i 
gestió de recursos tals com energia, aigua i material reciclat. 
Per a més informació sobre el projecte, consulteu: http://www.solear.urv.cat/reinterpretacio_castellano.html 
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Font:  
CEDAT (8 maig 2014) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php?lang=ca 
 
Presentació del llibre: “Eines per a la regulació del serveis ambientals dels ecosistemes” 
 
El passat 9 de juny a les 17,15h, a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la URV, Joan Pons Solé, exestudiant del 
MUDA, va presentar la seva obra “Eines per a la regulació del serveis ambientals dels ecosistemes” recentment publicada 
per Publicacions URV a la col·lecció Quaderns de Dret Ambiental, que anualment publica el millor treball final del Màster 
Universitari en Dret Ambiental.  
 
La concepció i visió del mitjà natural com una realitat que va més enllà dels elements materials, perceptibles i tangibles és 
la clau per comprendre les dinàmiques que es donen en aquest sistema complex. Cal anar més enllà i indagar sobretot 
allò que els ecosistemes ofereixen de manera intrínseca i que, de vegades, repercuteixen directament sobre el nostre 
benestar. Aconseguir aquest objectiu serà fonamental per revalorar el mitjà natural i justificar la preservació. Aquest és 
l'eix central sobre el qual gira la publicació. 
 
L'acte de presentació del llibre va comptar amb la participació del Senyor Manel Cunill (Enginyer tècnic agrícola i Llicenciat 
en Ciències Ambientals. Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana a l'Escola d'Arquitectura UPC), del Dr. Francesc 
Xavier Farriol Roigés (Primer Tinent Alcalde i Regidor d'Hisenda i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vila-seca) i de 
la Dra. Aitana de la Varga Pastor (Professora de Dret Administratiu URV) i tutora de Joan Pons en el procés d'elaboració 
del seu treball.  
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php?lang=ca 
 
Seminari: 'Invasors: la globalització animal' 
 
El passat 27 de maig a les 19 h, va tenir lloc a l'aula Seminari 1 del Campus Catalunya, el seminari: 'Invasors: la 
globalització animal' en el qual es va projectar del reportatge 'Invasors', codirigit per la periodista i estudiant del Màster 
Universitari de Dret Ambiental, Silvia Berbis. El documental mostra el procés d'expansió de la plaga del caragol poma al 
Delta de l'Ebre, els estralls que ha fet en els arrossars d'aquest espai natural d'alt valor ambiental i com el problema ha 
estat gestionat des de les institucions desde la seva aparició. Després de la projecció del documental, la codirectora i Dani 
Forcadell, responsable nacional del sector d'arròs del sindicat Unió de Pagesos, van comentar el documental, aportant 
informació addicional sobre l'evolució més recent del cas i de les implicacions normatives que ha tingut des dels seus 
inicis. 
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php?lang=ca 
 
Seminari " El Dret del Medi ambient de la societat del risc" 
 
El 5,19 i 20 de maig es va celebrar un cicle de tres seminaris sobre el Dret ambiental com a regulador de la societat del 
Risc a càrrec del Dr. José Estevez Pardo, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. Al llarg 
d'aquestes tres sessions, l'autor d'obres tan emblemàtiques com “El Desconcert del Leviatán: política i dret davant les 
incerteses de la ciència” o “Tècnica, risc i dret : tractament del risc tecnològic en el dret ambiental” va abordar en 
profunditat el concepte de risc, entès per contraposició al concepte de perill, i va demostrar com el Dret ambiental és en 
última instància una disciplina dirigida a regular aqueixos riscos. 
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php?lang=ca 
 
Convocatòria beques assistents docents per al 2014-15 
 
Està oberta la sol·licitud de beques d'assistents docents. Per tant, a partir d'ara i fins al 13 de juny és possible sol·licitar 
les beques. La informació de les beques està disponible, ací. Instruccions: En accedir al programa, els candidats han de 
seleccionar la pestanya "Beques amb convocatòria oberta". Els apareixerà tot el llistat de les beques d'assistents docents 
convocades. Pot cercar les de la Facultat de Ciències Jurídiques i del Departament de Dret Públic. Pel que fa a l'idioma, el 
sistema de traducció funciona a partir de la identificació de l'idioma del navegador que utilitza l'usuari (català, castellà o 
anglès). Per a la resta d'idiomes que no tenen versió autòctona, remeten a la versió en català. Si algú prefereix la versió 
anglesa haurà de canviar l'idioma del navegador. 
 
Font: 
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CEDAT (26 maig 2014) 
http://www.cedat.cat/es/noticies/index.php?lang=es 
 
Vols ser advocat/a especialista en Dret ambiental? 
 
Ara la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV et dóna l'oportunitat de cursar simultàniament el Màster de l'Advocacia i 
el Màster Universitari en Dret Ambiental en la seva modalitat virtual. Vols més informació? Posa't en contacte amb Susana 
Borràs, coordinadora del Màster en Dret Ambiental de la URV (susana.borras@urv.cat). 
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php?lang=ca 
 
Nou període de preinscripció per al Màster Universitari en Dret Ambiental (Modalitat a distància) de la 
Universitat Rovira i Virgili 
 
L'1 de març de 2014 es va obrir un nou període de preinscripció per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental (curs 
2014-15), en la modalitat virtual (pendent d'aprovació definitiva). 
 
El Màster en Dret Ambiental és una titulació oficial única en les seves característiques a Espanya. El Màster Oficial en Dret 
Ambiental proporciona coneixements fonamentals i específics, amb una consideració particular cap als diferents àmbits 
sectorials, complementats amb un conjunt d'assignatures no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, 
econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. L'estudi del Dret espanyol es vincula a la perspectiva del dret de la 
Unió Europea i del Dret internacional i comparat. 
 
El programa docent fa esment, de manera particular, als sistemes d'autorització administrativa, a l'avaluació de l'impacte 
ambiental, a l'auditoria ecològica de l'empresa, als sistemes d'etiquetatge ecològic, a les diverses formes de 
responsabilitat en l'àmbit del medi ambient i a la sanció administrativa i penal de les infraccions i delictes ambientals. El 
programa concedeix una gran importància a les pràctiques nacionals i internacionals i té un important component 
multidisciplinari. A més, els estudiants del Màster tenen la possibilitat d'intervenir en casos reals, sota la supervisió de 
professorat altament qualificat, a través de la clínica jurídica ambiental i de continuar la seva formació amb l'accés al 
doctorat en dret ambiental. 
 
Dirigit a: 
 
Graduats universitaris o amb un títol equivalent (no necessàriament en Dret) expedit per un centre d'ensenyament 
superior que vulguin completar la seva formació per orientar o reorientar la seva carrera professional cap a 
l'especialització ambiental o que, simplement, desitgin disposar d'instruments conceptuals que els permeti accedir a una 
millor comprensió del dret ambiental. 
 
Durada: 
Dos cursos acadèmics (de setembre a juny), 120 crèdits ECTS. 
 
Modalitat: 
A distància. Amb possibilitat de realitzar activitats presencials per als estudiants interessats a seguir amb estudis de 
doctorat. 
 
Places limitades: 30 
 
Preinscripció: 
En línia (a partir de l'1 de març) 
https://www.urv.cat/masters/alumne/index.jsp?idioma=2 
 
La preinscripció en línia es realitza de l'1 de març de 2014 al 13 juny 2014. 
Si queden places vacants, s'obrirà una segona fase de l'1 al 17 de setembre. Consulta el calendari de preinscripció, 
admisió i matrícula. 
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_pas_a_pas_preinscripcio.html 
 
 
Coordinació: 
Dra. Susana Borràs Pentinat 
Susana.borras@urv.cat 
Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (*CEDAT), 
Universitat Rovira i Virgili 
 
Font: 
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CEDAT (17 de desembre de 2013) 
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_pas_a_pas_preinscripcio.html 
 
AAEDAT:  
 
Èxit total! Ponència Esther Vivas: El cantó fosc de l’agricultura globalitzada. Quins impactes? Quines 
alternatives des de la sobirania alimentària? 
 
El 26 de maig a les 17:45h a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Jurídiques, Campus Catalunya (URV), es va 
realitzar la segona jornada mediambiental de l’AAEDAT d'aquest any, que va tenir com a protagonista a Esther Vivas, qui 
va realitzar una interessantíssima ponència en la qual va desenvolupar una sòlida crítica al sistema d'alimentació actual i 
al model d'agricultura globalitzada, contrastant-la al seu torn amb una sèrie de pràctiques i models de consum d’aliments 
alternatius, més d’acord amb la idea de sobirania alimentària. Després de la seva xerrada, es va generar un viu debat 
entre els assistents. 
 
Esther Vivas és periodista i investigadora en polítiques agrícoles i alimentàries. Ha publicat diversos llibres sobre aquestes 
temàtiques. Entre d’altres, és coautora del llibre ‘Supermercats, no gràcies’ (Icària ed., 2007), ‘Del camp al plat’ (Icària 
ed., 2009) i del, recentment publicat, ‘*Sense por’ (Icària ed., 2013). Per a més informació: www.esthervivas.com 
 
Font: 
AAEDAT (27 de maig de 2014) 
http://aaedat.wordpress.com/ 
 
Atenció! Oberta la convocatòria per al “V Concurs Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible” 
 
Està oberta la convocatòria per seleccionar a 3 estudiants de Dret per formar part de l'equip que representarà a la URV al 
“V Concurs Interamericàno de Dret al Desenvolupament Sostenible”. 
 
La data límit per presentar la sol·licitud és el 22 de Juny de 2014. Si esteu interessats i voleu més informació, podeu 
descarregar les bases de la convocatòria des del següent link: 
http://aaedat.files.wordpress.com/2014/05/convocatc3b2ria-concurs-interamericc3a0-2014-2015.pdf 
 
Si voleu obtenir més informació sobre la competició, podeu consultar la web de la passada edició: 
http://direitorio.fgv.br/mootcourtcompetition2014 
 
Font:  
AAEDAT (28 de maig de 2014) 
http://aaedat.wordpress.com/ 
 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea:  
 
Reglament (UE) nº 592/2014 de la Comissió, de 3 de juny de 2014, que modifica el Reglament (UE) nº 
142/2011 pel que fa a l'ús de subproductes animals i productes derivats com a combustible en plantes de 
combustió. 
 
Per a més informació: 
DOUE L nº 165 de 04/06/2014, p. 33 a 40  
http://www.boe.es/doue/2014/165/L00033-00040.pdf 
 
Reglament (UE) nº 588/2014 de la Comissió, de 2 de juny de 2014, pel qual es modifiquen els annexos III i 
IV del Reglament (CE) nº 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell quant als límits màxims de residus 
d'oli de taronja, de Phlebiopsis gigantea, d'àcid giberèlic, de Paecilomyces fumosoroseus cep FE 9901, de 
nucleopoliedrovirus d’Spodoptera littoralis, de virus de la poliedrosi nuclear de la Spodoptera minsa, de 
Bacillus firmus I-1582, d'àcid S-abscísic, d'àcid L-ascòrbic i de nucleopoliedrovirus d’Helicoverpa armigera 
a l'interior o a la superfície de determinats productes. 
 
Per a més informació: 
DOUE (L) nº 164 de 03/06/2014, p. 16 a 17  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81205 
 
Reglament (UE) nº 589/2014 de la Comissió, de 2 de juny de 2014, pel qual s'estableixen mètodes de 
mostreig i d'anàlisi per al control dels nivells de dioxines, PCB similars a les dioxines i PCB no similars a les 
dioxines en determinats productes alimentaris i pel qual es deroga el Reglament (UE) nº 252/2012. 
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Per a més informació: 
DOUE (L) nº 164 de 03/06/2014, p. 18 a 40  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81206 
 
Decisió de la Comissió, de 28 de maig de 2014, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la 
concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a les pintures i vernissos d'interior i exterior [notificada amb el 
número C(2014) 3429]. 
 
Per a més informació: 
DOUE (L) nº 164 de 03/06/2014 
 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81207 
 
Reglament (UE) nº 538/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, pel qual es 
modifica el Reglament (UE) nº 691/2011, relatiu als comptes econòmics europees mediambientals. 
 
Per a més informació: 
DOUE (L) nº 158 de 28/05/2014, p. 113 a 124  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81091 
 
Reglament (UE) nº 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relatiu a les 
mesures de compliment dels usuaris del Protocol de Nagoya sobre a l'accés als recursos genètics i 
participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de la seua utilització en la Unió. 
 
Per a més informació: 
DOUE (L) nº 150 de 21/05/2014, p. 59 a 71  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81032 
 
Espanya: 
 
Resolució de 23 de maig de 2014, de l'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i 
Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres, per la qual es convoquen les ajudes destinades 
específicament a cobrir costos excepcionals que es produïsquen o s'hagen produït a causa del tancament 
d'unitats de producció de carbó incloses en el pla de tancament del Regne d'Espanya per a la mineria de 
carbó no competitiva, per a l'exercici 2014. 
 
Per a més informació: 
BOE nº 134 de 03/06/2014, p. 42442 a 42448  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5846 
 
Decret Legislatiu 1/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Conservació de la 
Naturalesa del País Basc. 
 
Per a més informació: 
BOE nº 130 de 29/05/2014, p. 41036 a 41064  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5595 
 
Resolució de 14 de maig de 2014, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual es 
determina el valor del terme DIFp a aplicar pels comercialitzadors de referència en la facturació del 
consum corresponent al primer trimestre de 2014 als consumidors als quals hagueren subministrat als 
preus voluntaris per al petit consumidor. 
 
Per a més informació: 
BOE nº 118 de 15/05/2014, p. 37897 a 37899 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5173 
 
Resolució de 29 d'abril de 2014, de la Secretaria d'Estat de Medi ambient, per la qual es publica els acords 
de la Conferència Sectorial de Medi ambient en matèria de patrimoni natural i biodiversitat. 
 
Per a més informació: 
BOE nº 119 de 16/05/2014, p. 38242 a 38243  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5232 
 
Reial decret 340/2014, de 9 de maig, pel qual s'estableixen disposicions en relació amb l'assistència als 
controls oficials en establiments de producció de carn fresca d'aus de corral i lagomorfs.  
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Per a més informació: 
BOE nº 125 de 23/05/2014, p. 39463 a 39465 (3 páginas) 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5438 
 
 

 JURISPRUDENCIA 
  

Unió Europea:  
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 15 de maig de 2014. «Procediment  prejudicial - Medi 
ambient - Directiva 92/43/CEE - Article 6, apartats 3 i 4 - Conservació dels hàbitats naturals - Zones 
especials de conservació - Avaluació de l'impacte d'un pla o projecte sobre un lloc protegit - Autorització 
d'un pla o d'un projecte relatiu a un lloc protegit - Mesures compensatòries - Lloc Natura 2000 "Vlijmens 
Veuen, Moerputten & Bossche Broek" - Projecto sobre el traçat de l'autopista A2 "s-Hertogenbosch-
Eindhoven.  
 
Per a més informació: 
InfoCuria-Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0521&lang1=es&type=TXT&ancre= 
  
Interlocutòria del Tribunal de Justícia (Sala Novena) de 8 de maig de 2014. «Petició de decisió prejudicial: 
Verwaltungsgericht Wien – Àustria - Article 99 del Reglament de Procediment - Directiva 2003/4/CE - 
Validesa - Accés del públic a la informació en matèria de medi ambient - Excepció a l'obligació de divulgar 
informació mediambiental quan la informació menyscaba, en principi, la possibilitat que tota persona 
tingui un judici just - Caràcter facultatiu d'aquesta excepció per als Estats membres - Article 6 TUE - Article 
47, paràgraf segon, de la Carta. » 
 
Per a més informació: 
InfoCuria-Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CO0329&lang1=es&type=TXT&ancre= 
 
 
Espanya: 
 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 4301/2011, de 05 de maig de 2014. Autorització 
ambiental integrada per a projecte de dipòsit de residus. Valoració de la prova. No escau al recurs de 
cassació. 
 
Per a més informació: 
Consell General del Poder Judicial 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7046137&links=medio
%20ambiente&optimize=20140519&publicinterface=true 
 
Sentència Audiència Nacional. Sala del Contenciós. Nº 383/2012, de 13 de maig de 2014. Domini públic 
marítim terrestre. Denegació de concessió d'ús i aprofitament a l'empara de la disposició transitòria 
primera de la Llei de Costas. Absència de prova sobre la titularitat privada dels terrenys a l'entrada en vigor 
de la Llei de Costes de 1988. 
 
Per a més informació: 
Consell General del Poder Judicial 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7077774&links=medio
%20ambiente&optimize=20140523&publicinterface=true 
 
Sentència Audiència Nacional. Sala del Contenciós. Nº 256/2012, 06 de maig de 2014. Domini públic 
marítim terrestre. Efectes de la partió sobre propietats privades inscrites en el Registre de la Propietat. 
Justificació de noves partions. Zona dunar que es pot incloure a l'article 3.1.b) Llei de Costas.  
 
Per a més informació: 
Consell General del Poder Judicial 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7077773&links=medio
%20ambiente&optimize=20140523&publicinterface=true 
 
Sentència. Audiència Nacional. Sala del Contenciós. Nº Recurs 370/2012, 16 de maig de 2014. Concessió 
Disposició Transitòria Primera, apartat 4 de la Llei de Costas. 
 
Per a més informació: 
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Consell General del Poder Judicial 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7076429&links=medio
%20ambiente&optimize=20140522&publicinterface=true 
 
Catalunya: 
 
Ple del Tribunal Constitucional. Sentència 74/2014, de 8 de maig de 2014. Conflicte positiu de competència 
4821-2008. Plantejat per la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 
227/2008, de 15 de febrer, pel qual s'estableix la normativa bàsica referent als panells de catadors d'oli 
d'oliva verge. Competències sobre ordenació general de l'economia, agricultura i comerç exterior: 
interpretació conforme del precepte reglamentari que atribueix a l'Administració de l'Estat l'autorització 
dels panells de catadors en el cas d'importacions i exportacions. Vot particular. 
 
Per a més informació: 
BOE «BOE» núm. 135, de 4 de junio de 2014, páginas 76 a 93. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5903.pdf 
 
ARTÍCLES 
 
Water distribution in the public interest and the human right to water: Swiss, South African and 
International Law Compared 
Environmental Impact Assessment Process for oil, gas and mining projects in Nigeria: A critical analysis 
Comparing the Ozone Layer Regime with the Climate Change Regime: No Single Solution – No Single 
Comparison 
 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 
Llibres i Monografies 
Pons Solé, Joan. Eines per a la Regulació dels Serveis Ambientals dels Ecosistemes Catalunya. Publicacions URV. 
Quaderns de Dret Ambiental, 7. Tarragona, 2014. 
Capítols de llibre i articles en revistes 
Nogueira, Alba. Capítol VI. La Transposició de directives Ambientals a l'Estat autonòmic. Transposició de directives i 
autogovern. El desenvolupament normatiu del Dret de la Unió Europea a l'Estat autonòmic. Generalitat de Catalunya. 
Institut d'Estudis Autonòmics. Barcelona, 2013. 
Borràs, Susana. Biocentric Approach to Protect Nature: The Bolivian Regulations on Mother Earth and Living Well. 
International Environmental Law: Contemporary concerns and Challenges in 2014. IUS SOFTWARE, GV Zalozba. 
Ljubljana, 2014. 
 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT 
 
Westra, Laura. Bosselmann, Klaus. Soskolne, Colin (editors). Globalisation and ecological integrity in science and 
international law. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2011 
Jans, Jan H. Macrory, Richard. Moreno Molina, Angel-Manuel (editors). National Courts and EU Environmental Law. 
Groningen: Europa Law Publishing, 2013 
Engel, J. Ronald. Westra, Laura. Bosselmann, Klaus (editors). Democracy, ecological integrity and international law. 
Newcastle upon Tyne, U.K. : Cambridge Scholars Pub, 2010 
Uribe Pando, Natàlia. Cabrera Medaglia, Jordi. Barcena Hinojal, Iñaki. Klein Bosquet, Oliver. Recursos naturals: Riquesa o 
espoliació? Girona [etc.]: Universitat de Girona [etc.], DL 2013 
Shiva, Vandana. Biopirateria: el saqueig de la naturalesa i del coneixement. Barcelona: Icaria, 2001 
 
AGENDA  
 
12th IUCNAEL Colloquium 2014  
 
Entre el 30 de juny i 5 de juliol de 2014 la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona acollirà la dotzena edició del Col·loqui 
anual de l’IUCNAEL. Aquesta edició es proposa abordar de forma crítica les qüestions clau que se susciten entorn de la 
crisi energètica i el medi ambient. L'elecció d'aquest tema es justifica per la crucial importància que té actualment el tema 
de l'energia, vinculat a la majoria de qüestions principals relacionades amb la protecció del medi ambient i l'economia 
(des del consum d'aigua, fins a la igualtat intergeneracional, passant per la seguretat alimentària, entre altres). 
 
El concepte de ‘desenvolupament sostenible’ com a paradigma d'una gobernança integrada de l'economia i les qüestions 
ambientals i socials sembla estar en declivi. És necessari plantejar noves perspectives per afrontar la gestió del planeta. 
Tenint en compte això, les comunicacions que es presentin haurien de plantejar nous enfocaments en relació amb la 
interacció entre les polítiques energètiques i la protecció del medi ambient, que vagin més enllà de la tradicional anàlisi 
cost-benefici i les perspectives basades en la idea de seguretat. En particular seran benvingudes les contribucions que se 
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centrin en la interacció entre la regulació i la política energètica amb els principis democràtics, els drets humans i dels 
pobles, la responsabilitat dels Estats i les empreses i, en general, la justícia ambiental. 
 
El termini per a la presentació dels abstract ja ha finalitzat. Els participants en el col·loqui tindran accés als abstracts a 
l'inici del congrés. A més, poc després de les presentacions, es pretén publicar a la pàgina web les diapositives de Power 
Point disponibles. Per tant, es recomana que enviin la seves presentacions abans del 25 de juny, a fi de tenir accés a 
aquests documents a principis del Col·loqui i poder-los incloure en la pàgina web. 
 
En consonància amb anteriors col·loquis, l’IUCNAEL seleccionarà una sèrie d'articles que es publicaran en un volum al 
Environmental Law Sèries IUCNAEL amb Edward Elgar Publishing. Poc després del col·loqui, tots els ponents seran 
convidats a presentar el seu treball final a principis de setembre de 2014. Així i tot, els treballs podran ser enviats abans 
d'aquesta data. 
 
D'altra banda, tenint en compte que només podran ser seleccionats un nombre limitat d'articles per al volum, existeix la 
possibilitat que els treballs no seleccionats per al llibre d'actes del col·loqui siguin considerats per a la seva publicació a la 
Revista Catalana de Dret Ambiental (www.rcda.cat). 
 
 
Data: Del 30 de juny al 5 de juliol  
Lloc: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
Organitza: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i IUCN 
 
Per a més informació: 
http://www.cedat.cat/?lang=es 
 
Curs d'Estiu Globalització, Competitivitat i Garantia dels Drets Humans 
 
Entre el 14 i 15 de juliol se celebrarà el Curs d'Estiu Globalització, Competitivitat i Garantia dels Drets Humans, que 
organitza la Universitat Complutense de Madrid i la Xarxa de Càtedres de RSC Santander. 
 
Des que l'ONU va adoptar al 2011 els Principis rectors sobre Empresa i Drets Humans, s'han requerit successives accions 
als actors implicats per a materialitzar els que es presenten com els seus eixos conceptuals, expressió del consens 
internacional sobre la matèria: respectar, protegir i posar remei. 
 
Les organitzacions internacionals, especialment, les Institucions comunitàries, els Governs i Parlaments nacionals, i les 
empreses, en la seva cadena de valor en el mercat global, han d'assumir els seus respectius compromisos per a la 
garantia efectiva dels drets humans. 
 
El Curs té com a objectiu principal informar de les possibles accions en favor del respecte i de la protecció dels drets 
humans com a instruments imprescindibles per a l'assoliment d'una competitivitat socialment responsable en el 
desenvolupament de l'activitat empresarial en el context econòmic global. 
 
El Curs analitza l'estat de la qüestió i, en particular, les implicacions dels principis de l'ONU en la política social i 
econòmica del nostre país, així com en els compromisos socialment responsables de les empreses. Serveix a la reflexió 
entorn d'aquesta matèria, conjuminant diferents perspectives socioeconòmiques i jurídiques. A més valora les mesures 
adoptades fins al moment, proposant, si escau, solucions adequades perquè el Govern espanyol promogui eficaçment el 
respecte i la protecció dels drets humans per les empreses en les seues relacions comercials nacionals i transnacionals; i 
identifica bones pràctiques en les polítiques corporatives (per exemple, en relació amb els drets fonamentals en el treball 
definits per la OIT). 
 
Data: 14 i 15 de juliol 2014 
Lloc: Madrid 
Organiza: Universidad Complutense de Madrid; Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de 
Alcalá; Red de Cátedras RSC Santander. 
 
Per a més informació:  
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2014-04-16-73205.pdf 
 
Premi Ángel Rozas, a la recerca en ciències socials per a investigadors novells 
 
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya convoca la 3 ª edició del Premi Ángel Fregues, a la recerca en ciències 
socials per a investigadors novells, amb l'objectiu de reconèixer la millor recerca en algun dels diferents camps i 
perspectives de les ciències socials: històrica, jurídica, antropològica, politològica, sociològica i econòmica. Aquest premi 
porta el nom del dirigent sindical Ángel Fregues (1927-2010), un dels fundadors de Comissions Obreres de Catalunya i 
que després d'anys de presó i exili, va continuar la seva militància sindical amb diferents responsabilitats. Va impulsar la 
creació de l'arxiu històric de CCOO de Catalunya i va ser President d'Honor de la Fundació Cipriano García. Aquest 
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premi, de caràcter bianual, consisteix en la publicació i la distribució del treball guanyador. El termini de presentació de 
candidatures acaba el 19 de setembre de 2014. 
 
Data: 19 de setembre de 2014 
Lloc: Fundació Cipriano García, PREMI ÁNGEL FREGUES 2014 a la Recerca en Ciències Socials, Via Laietana, 16, 08003, 
Barcelona 
Organitza: Fundació Cipriano Garcia 
 
Per a més informació: 
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Bases%20III%20PREMI%20ANGEL%20ROZAS%20Catala.pdf 
 
Selecció de Docent-Dret Ambiental i dels Recursos Naturals 
 
La Facultat de Dret de la Universitat de British Columbia cerca candidats per a ocupar una plaça de professor a temps 
complet o dues places de professor a temps parcial. El candidat ha de tenir experiència en Dret ambiental canadenc i 
estar qualificat per a ensenyar la Llei 387 (Llei del Medi ambient) i la Llei 392 (Llei dels Recursos Naturals). La capacitat 
d'ensenyar altres matèries que s'ofereixen com a part de l'especialització de Dret Ambiental i de Recursos Naturals de la 
UBC (llistades en http://www.law.ubc.ca/enlaw/specialization.html), també seria molt desitjable. Com l'Escola de Dret de 
la UBC és una escola d'advocats capdavantera en l'àrea de Medi ambient i Recursos Naturals, amb un reputat Centre de 
Dret i Medi ambient i amb un grup d'estudiants de Dret del Medi ambient molt actiu, és possible que es presenti 
l'oportunitat de participar i liderar altres iniciatives relacionades amb el Dret Ambiental. Això podria incloure, entre 
d’altres, la participació en l'entrenament moot courts relacionats amb el Dret ambiental; l'ensenyament i ampliació d'un 
programa ja existent de passantia en dret ambiental; o la planificació i coordinació d'esdeveniments. El candidat 
seleccionat també haurà de dur a terme tasques administratives quan sigui necessari. El nomenament serà per un any 
acadèmic, començant l'1 de juliol de 2014 fins el 30 de Juny de 2015. És possible la renovació del lloc pels anys posteriors 
a discrecionalitat de la UBC. 
 
Data: Presentar sol·licitud abans del 14 de juny de 2014 
Lloc: Enviar sol·licitud a l'atenció de: Associate Dean Benjamin Goold. c/o Maria Erhardt . UBC Faculty of Law, Allard Hall. 
1822 East Mall.Vancouver, BC, V6T 1Z1. e-mail: erhardt@law.ubc.ca 
Organitza: Faculty of Law at the University of British Columbia 
 
Per a més informació: 
http://www.cedat.cat/_pdf/Lecturer%20Appointment.pdf 
 
Barcelona acollirà el Primer Congrés Europeu sobre custòdia del territori "Land: Quality of Life" 
 
El Primer Congrés Europeu sobre Custòdia del Territori "Land: Quality of Life" es farà del 5 al 8 de novembre d'enguany a 
Barcelona. 
 
El Congrés promourà una discussió interactiva, generarà idees, fomentarà l'intercanvi d'experiències i coneixements i 
suggerirà adreces i propostes per al futur de la custòdia del territori a Europa. 
 
Es debatrà i presentarà la Declaració de Barcelona sobre custòdia del territori, que pretén establir les bases necessàries 
per a contribuir al desenvolupament de la custòdia a escala regional i europea quan acabi el projecte LandLife al 
desembre del 2014. 
 
Data: Del 5 al 8 de novembre de 2014 
Lloc: Cosmo Caixa. C/ Isaac Newton, 26. Barcelona. 
Organitza: Land Life 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.60989fe8099f1c824e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=824981eb
1a7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=824981eb1a7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=
detall&contentid=b00316c512826410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 
Exposició “Què hi ha darrere del teu mòbil?” 
 
Enginyeria Sense Fronteres presenta l'exposició “Què hi ha darrere del teu mòbil?” dins del marc de la campanya “El preu 
de l'abundància: drets humans a les fosques”. L'exposició té per objectiu sensibilitzar, de forma visual i agradable, sobre 
els diferents minerals utilitzats per a la fabricació dels telèfons mòbils –i majoria d'aparells electrònics -, la seva 
procedència i el context socioeconòmic i ambiental sota el qual s'extreuen. 
 
Al mateix temps ofereix eines i alternatives per a minimitzar aquest impacte i caminar cap a un model socialment més 
just i més sostenible. 
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Dates: Del 8 al 26 de juliol 
Lloc: Espai Jove Kesse. C/ St. Antoni Maria Claret 12-14. Tarragona 
Organitza: Enginyeria Sense Fronteres amb la col·laboració de Conselleria de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona 
 
Per a més informació: 
http://www.tarragonajove.org/activitat/Qu_hi_ha_darrere_del_teu_mbil/697 
 
"A... paga la llum! La factura a examen" 
 
Entens la factura de la llum? Saps per quins conceptes estàs pagant? Qui decideix el preu de l'energia? Enginyeria Sense 
Fronteres ens ajuda a descobrir el que s'amaga darrere de la factura de la llum, com funciona el mercat de l'energia i 
quina alternatives existeixen. Porta la teva factura a examen! 
 
Data: dimarts, 22 de juliol a les 19 h 
Lloc: Espai Jove Kesse. C/ St. Antoni Maria Claret 12-14. Tarragona 
Organitza: Enginyeria Sense Fronteres amb la col·laboració de Conselleria de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona 
 
Per a més informació: 
http://www.tarragonajove.org/activitat/A_paga_la_llum_La_factura_a_examen/651 
 
Cineforum: Oligopoly2. L'imperi elèctric contra tots 
 
El funcionament del mercat energètic segueix sent, en gran part, desconegut pels ciutadans. El poder de l'oligopoli, les 
causes del dèficit tarifari, les conseqüències sobre el medi ambient de la generació elèctrica a través de centrals nuclears i 
combustibles fòssils, no solen ser temes abordats pels principals mitjans de comunicació. 
 
Realitzat per Alba Martínez i produït per la Plataforma per un Nou Model Energètic, el documental ha estat finançat per 
desenes de persones a través del micromecenatge. 
 
El documental gira entorn de la lluita contra el canvi climàtic, que ha de passar per la construcció d'un nou model 
energètic basat en el control ciutadà de l'energia i en la producció descentralitzada de la mateixa a partir de les energies 
renovables. Posa sobre la taula l'alt cost anual de l'adquisició de combustibles fòssils (42.000 milions d'euros gastats en 
importació d'hidrocarburs cada any), la falta de competència que tenen les grans elèctriques gràcies a una llei feta a mida 
i com la principal causa d'aquesta és l'estreta relació entre els alts càrrecs polítics i aquestes empreses. 
 
Data: Dijous 24 de juliol a les 19 h 
Lloc: Auditori de l’Antiga Audiència. Plaça Pallol, 3. Tarragona  
 
Per a més informació: 
http://www.tarragonajove.org/activitat/Oligopoly/652 
 
El Centre de Fauna de Vallcalent acollirà aquest estiu estades per conèixer la fauna del nostre entorn 
natural 
 
Els nens i nenes d'entre 8 i 12 anys que s'hi apuntin coneixeran quins animals viuen a Catalunya, quines són les seves 
adaptacions, quines diferències hi ha entre ells o quina és la seva alimentació. També podran conèixer la feina que es fa 
en un centre de fauna salvatge i podran tenir cura dels animals ferits, preparar-los el menjar i construir-los els seus nius. 
A més, tindran la possibilitat de conèixer de primera mà com funciona un hospital d'animals, com se'ls recupera de les 
ferides i què podem fer nosaltres per ells. 
 
Les estades tenen una setmana de durada (del 30 de juny al 6 de juliol i del 7 al 12 de juliol) i els inscrits s'allotjaran a 
l'Alberg Sant Anastasi de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT), situat a la mateixa ciutat de 
Lleida. 
 
Data: Del 30 de juny al 6 de juliol o del 7 al 12 de juliol 
Lloc: Alberg Sant Anastasi. Lleida 
Organitza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través del Centre de Fauna de 
Vallcalent 
 
Para més informació: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=269646&idioma=0&departament=5&canal=6 
 
Oberta la convocatòria per a el “V Concurs Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible” 
 
Està oberta la convocatòria per seleccionar a 3 estudiants de Dret per formar part de l'equip que representarà a la URV 
en el “V Concurs Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible”. 
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Data: La data límit per presentar la sol·licitud és el 22 de Juny de 2014. 
Organiza: AAEDAT y CEDAT  
Més informació: http://aaedat.files.wordpress.com/2014/05/convocatc3b2ria-concurs-interamericc3a0-2014-2015.pdf  
 
Font:  
AAEDAT 
http://aaedat.wordpress.com/ 
 
 
 

 
 

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 
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	El vaixell de càrrega Galapaface I, que roman encallat en el Port Baquerizo Moreno (illa Sant Cristóbal-Arxipèlag de Galàpagos) des del 9 de maig, manté en alerta a les autoritats ambientals d'Equador. El passat 15 de maig, el Ministeri de l'Ambient ...
	La declaració d'emergència permet a l'Estat fer-se amb els recursos econòmics necessaris per contractar de forma ràpida i oportuna a les empreses que allunyaran l'embarcació de les costes de Sant Cristóbal.
	L'Adreça del Parc Nacional Galàpagos (DPNG) ha rebut l'encàrrec d'executar les tasques necessàries per superar l'emergència a la reserva marina. Reflotar el Galapaface I, que pesa més de 2.000 tones, podria ocupar diverses setmanes segons les declara...
	En l'última setmana s'ha treballat per estabilitzar el vaixell i col locar barreres de contenció de vessaments i teles absorbents d'hidrocarburs al voltant de la nau per evitar la dispersió de qualsevol producte que pugui sortir del vaixell, el casc ...
	Ara mateix 85 funcionaris d'aquesta Cartera d'Estat monitoritzen el vaixell les 24 hores del dia, a bord de les llanxes ràpides de la DPNG. Ells assisteixen als estibadors que encara es troben a bord de l'embarcació, prenen mostres d'aigua i revisen ...
	El contratemps del Galapaface I (construït al 1979, a Noruega) recorda quan va encallar el petrolier Jéssica (construït al 1971, a Japó) que va vessar 175.000 galons de diésel i fuel oil al 2001 a la mateixa Badia de Naufragi. Això ha estat un dels p...
	Font:
	El País (15 de maig de 2014)
	http://www.revistamundoverde.net/noticias-ambientales/refugiados-ambientales-suman-114-millones
	L'OMS prohibeix productes provinents de foques
	L'Organització Mundial del Comerç (OMC) ha autoritzat a la Unió Europea no atendre una demanda interposada per Noruega i Canadà per cancel lar la prohibició d'importar productes derivats de les foques.
	Així, la màxima organització internacional relacionada amb el comerç, ha considerat que les normes de la Unió Europees són necessàries per protegir la moral pública, encara que això s’ha determinat després que considerés il legal la discriminació a le...
	Nombrosos grups de defensa dels drets dels animals han defensat durant molt temps que la caça il legal de foques i les seves cries per la seva pell i altres productes és “cruel”, però Canadà ha manifestat la seva oposició a aquesta postura.
	Amb la postura que ha assumit l'OMS, l'Associació Nacional per a la Defensa dels Animals (CAMINA) ha celebrat la decisió de la UE de prohibir el comerç de productes derivats de foca perquè,al seu judici, el lliure comerç no justifica aquest tipus de m...
	En el seu moment Rússia, Bielorússia, Kazakhstan, Estats Units, Taiwan i Mèxic també van prohibir la importació de productes procedents de foca.
	Font:
	Mundo Verde (25 de maig de 2014)
	http://www.revistamundoverde.net/noticias-ambientales/la-oms-prohibe-productos-provenientes-de-focas
	http://noticiasambientales.com.ar/index.php?leng=es&nombremodulo=MEDIO+AMBIENTE&id=3108
	Xina inaugura tribunal ambiental
	Xina ha inaugurat el primer tribunal dedicat a temes mediambientals a la província de Fujian, a l'est del país, en el marc de la lluita per combatre la mala qualitat de l'aire i la contaminació en rius i sòls, segons ha informat a l'agència estatal d...
	El tribunal ha reclutat a dotze assessors experts en qüestions referents a medi ambient, agricultura, marina i fonts minerals. Els experts podran comparèixer durant les causes per a proporcionar interpretacions i respondre a consultes tècniques.
	El tribunal de Fujian ha estat aprovat com la primera “zona de demostració de civilització ecològica” que servirà de prova judicial en la lluita de les autoritats per reduir la contaminació, segons ha informat el vicepresident del tribunal, Wang Cheng...
	Wang també ha assenyalat que els tribunals porten temps explorant mesures que protegeixin el medi ambient i reparin els danys que s'han causat, amb les quals es pretén que les persones condemnades assumeixin la seva responsabilitat i arrengin els dany...
	Font:
	Mundo Verde (27 de maig de 2014)
	http://www.revistamundoverde.net/noticias-ambientales/china-inaugura-tribunal-ambiental
	Uruguai: brinden energia elèctrica a totes les escoles rurals
	“Llums per Aprendre” presentarà els avanços del seu projecte a Uruguai els dies 28 i 29 de maig, a la Torre Executiva i a l'Escola N  77 de Tapis Grans del departament de Lavalleja, segons informa el diari La República.
	El projecte és una iniciativa a càrrec de la OEI, MEC, ANEP, Pla Ceibal, UTE i Fundació Elecnor, que en culminar l'any haurà dotat d'energia elèctrica i de connectivitat a 80 escoles rurals que no posseïen la suficient capacitat energètica.
	Té com a objectiu general contribuir a la millora de la qualitat de l'educació, i a l'optimització dels processos d'aprenentatge i comunicació, a través del desenvolupament de cinc components: la provisió d'energies alternatives, la connectivitat, la...
	La primera fase va culminar amb la instal lació de panells fotovoltaics en 45 escoles rurals, de les 80 que engloben el projecte. La segona fase començarà al juny i finalitzarà a l'octubre de 2014 amb el total de les escoles dotades d'energia.
	Font:
	Noticias Ambientales (27 de maig de 2014)
	El medi ambient reunirà a parlamentaris de cent països a Mèxic
	Parlamentaris d'uns 100 països es reuniran al juny proper a Mèxic per avaluar els avanços assolits a nivell legislatiu en favor del medi ambient i definir accions futures, van anunciar avui organitzadors de la trobada.
	La Segona Cimera Mundial de Legisladors GLOBE, que se celebrarà del 6 al 8 de juny a Ciutat de Mèxic, comptarà amb la participació d'uns 400 legisladors de països desenvolupats i en desenvolupament, entre ells Estats Units, França, Alemanya, Espanya...
	GLOBE Internacional, reconeguda oficialment per l'Organització de les Nacions Unides, va ser creada al 1989 per membres del Congrés d'Estats Units, el Parlament Europeu, la Dieta japonesa i la Duma de Rússia per abordar els desafiaments ambientals ur...
	Els participants buscaran “generar propostes per a la Conferència de les Parts sobre Canvi Climàtic de 2015 a París, on es preveu arribar a un nou acord internacional sobre emissions de gasos d'efecte hivernacle”, va dir en roda de premsa la diputada...
	Durant la trobada, els parlamentaris compartiran experiències sobre els treballs de cada país en temes com l'elaboració de lleis que augmentin el pressupost per a programes forestals i la inclusió del capital natural en els models econòmics, va afegi...
	Abreu, del governant Partit Revolucionari Institucional (PRI), va declarar que els participants posaran a prova un nou model per a construir acords internacionals en matèria de canvi climàtic en base al treball legislatiu realitzat a cada país. La di...
	Font:
	EFEverde (28 de maig de 2014)
	http://www.efeverde.com/blog/noticias/el-medio-ambiente-reunira-parlamentarios-de-cien-paises-en-mexico/
	El projecte, amb un pressupost d'1,4 milions d'euros, pretén “millorar l'estat de conservació” de les dunes de la costa nord de la Península: l'hàbitat “més atacat en el litoral cantàbric”, segons ha explicat el rector de la Universitat d'Oviedo, Vice...
	El degà de la Facultat de Biologia d'Oviedo i director del projecte, Tomás Emilio Díaz, ha comentat que les dunes s'han vist “molt afectades” pels episodis de ciclogènesi del passat hivern, que han malmès la superfície d'aquests entorns, també “atacat...
	A Astúries el projecte centrarà les seves actuacions al sistema de dunes de Barayo (entre els concejos de Navia i Valdés), la platja de Verdicio (Gozón), i la de Vega (Ribadesella). A Cantàbria han estat seleccionats la platja de Berria-Figueres (en ...
	El director del projecte ha assegurat que entre les seves actuacions està la “engegada de plans de conservació per reforçar la població de plantes estructurals”, així com la “introducció d'espècies d'hàbitats de dunes considerades com a rares, amenaça...
	Ha assegurat també que duran a terme accions de prevenció, mitjançant la instal lació de captadors de sorra, com la “reducció de la presència de pins”, que “afecten negativament als sistemes”, o la “eliminació d'espècies exòtiques invasores”.
	Font:
	EFEVerde (09 de maig de 2014)
	http://www.efeverde.com/blog/noticias/ue-financia-recuperacion-de-dunas-en-asturias-cantabria-y-pais-vasco/
	La Comissió de Medi ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària (ENVI) del Parlament Europeu ha votat 24.000 esmenes a la legislatura que ara acaba i ha aprovat 221 informes, dels quals 78 tenen caràcter de llei.
	Aquesta comissió legislativa, que s'encarrega d'assumptes com la reglamentació sobre els productes químics tòxics, la preservació de la biodiversitat, la lluita contra el canvi climàtic, la seguretat dels medicaments o la defensa dels drets dels pacie...
	Entre els objectius impulsats per la comissió es troba la directiva per reduir, al 2019, en un 80 % l'ús de bosses de plàstic en els estats membre o el de reduir en un 20 % el consum d'energia en 2020 gràcies a l'adopció de mesures d'eficiència energè...
	En el comunicat emès avui, el Parlament Europeu indica que entre els reptes als quals s'enfrontarà en el futur la Comissió de Medi ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària es troba intentar reduir pel 2030 en un 40 % les emissions de gasos hiver...
	Font:
	EFEVerde (11 de mayo de 2014)
	La UE es prepara per a la «lluita» per l'Àrtic
	En un moment en que s'ha multiplicat l'interès dels països de la zona per explotar els recursos energètics i minerals d'una de les àrees més vulnerables del planeta, el Consell Europeu augmentarà la seva contribució a la cooperació a l'Àrtic. A la pro...
	En un comunicat de la UE, el Consell reconeix els esforços dels Estats de l'Àrtic per mantenir enfocaments comuns i millorar les pràctiques que facin front als possibles problemes de protecció ambiental i seguretat relacionats amb l'augment de les act...
	Per això, és vital assegurar un futur sostenible de la regió i els seus pobles, pel que es recolzarà una major contribució en matèria de recerca a l'Àrtic, inclosa la vigilància i els esforços d'observació, l'intercanvi i la difusió d'informació. El C...
	El Consell ha demanat a la Comissió que estudiï les opcions proposades per aquest projecte per establir un centre d'informació de la UE, promoure l'accés eficient a la informació de la regió, i facilitar el diàleg i la comunicació en temes de l'Àrtic....
	En previsió que l'Àrtic sigui navegable abans del que havien previst els científics, el Consell Europeu demana que en l'obertura gradual de les rutes transoceàniques de navegació es tinguin en compte els principis del dret internacional que inclou la ...
	Per als responsables europeus ha de garantir-se el desenvolupament de les poblacions locals i oferir millors oportunitats per a la cooperació circumpolar i la recerca, així com el desenvolupament econòmic de l'Àrtic, potenciant sinergies efectives ent...
	Font:
	EroXpress (12 de mayo de 2014)
	El projecte europeu Life+ ajuda a protegir la vida aquàtica al Pirineu
	Estudiar i recuperar els hàbitats i espècies aquàtiques de l'alta muntanya dels Pirineus són els objectius principals del projecte Life+ LimnoPirineus, una de les iniciatives aprovades recentment pel programa europeu Life+ de protecció del medi ambient.
	LimnoPirineus està coordinat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), i s'engegarà oficialment el proper 1 de juny. El projecte es realitzarà entre 2014 i 2019, amb una inversió prevista de ...
	A més del CEAB-CSIC com a coordinador, aquesta iniciativa compta amb la participació del Conselh Generau d'Aran, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i l...
	Així mateix, el projecte compta amb el suport formal de la Institució Catalana d'Historia Natural, l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Federació Catalana de Pesca...
	Hàbitats i espècies en risc
	LIFE+ LimnoPirineus persegueix millorar l'estat de conservació d'hàbitats com les turberes, les fonts carbonatades i els rius i llacs d'alta muntanya. Entre les espècies a protegir hi ha alguns amfibis com la granota bermeja, el gripau parter comú i e...
	El projecte es realitzarà en tres espais de la xarxa Natura 2000 dels Pirineus: el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i l’Estanho de Vilac situat a la Val d'Aran.
	Marc Ventura, investigador del Departament d'Ecologia Continental del CEAB-CSIC i coordinador del projecte, explica que “les principals amenaces que afecten a aquests hàbitats i espècies són la presència i proliferació d'espècies invasores de peixos ...
	Les mesures de conservació que es realitzaran contemplen estudis detallats del grau de conservació d'espècies i hàbitats, així com la redacció de plans de gestió a llarg termini, la construcció de passarel les i actuacions de protecció, i la restaurac...
	Font:
	La Vanguardia (27 de maig de 2014)
	AFCO recolza la proposta presentada al Consell de Ministres d'Agricultura de la UE a Brussel les, per evitar el desaprofitament alimentari
	Aquesta iniciativa, duta a terme pels Països Baixos i Suècia, destaca la necessitat de realitzar canvis en el sistema legislatiu per erradicar el desaprofitament alimentari, i compte també amb el suport del Govern espanyol que ja està treballant en aq...
	L'any 2012, i per recomanació del Parlament Europeu, Espanya va desenvolupar polítiques i iniciatives per conscienciar als consumidors sobre aquest problema mundial amb la intenció de pal liar-ho de manera radical. Un any més tard es va engegar la ‘Es...
	L'ús de l'embalatge adequat redueix el desaprofitament alimentari
	La indústria del cartró ondat, conscient del greu problema del desaprofitament alimentari, està treballant i investigant solucions d'embalatge innovadores, ja que l'ús de l'embalatge adequat ajudaria a una significativa reducció del mateix.
	Els envasos de cartró ondat exerceixen un paper fonamental en tota la cadena de subministrament: protegeixen el 75% dels productes europeus en trànsit i asseguren que el major nombre d'aliments arribin a la taula del consumidor en les millors condicio...
	El correcte envasament dels aliments garanteix la seguretat alimentària i millora tant la gestió de la logística, com la correcta identificació del producte. La versatilitat que proporciona un material com el cartró ondat, el fet que sigui 100 % recic...
	‘Estratègia més aliments i menys desaprofitament’
	El treball d'aquesta estratègia s'ha canalitzat a través de diferents polítiques i iniciatives dirigides a conscienciar a consumidors i sectors productius, les quals s'han dut a terme a través de les ‘Setmanes per a la reducció del desaprofitament d'a...
	En concordança amb la proposta, Espanya ha iniciat la revisió de requisits normatius que poden incidir sobre la generació de desaprofitaments, dins del marc de la revisió que s'està duent a terme de les Normes de qualitat dels productes alimentosos.
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	Medi ambient dóna el seu vistiplau als sondejos petroliers a Canàries
	La cerca de petroli en aigües canàries està més a prop. El Ministeri d'Agricultura i Medi ambient va autoritzar aquest dijous els sondejos exploratoris que permetran a Repsol investigar si existeixen reserves d'hidrocarburs sota aigües properes a les ...
	L'anunci del ministeri va sorprendre als cabilds d'ambdues illes i al Govern regional, que s'oposen al projecte al legant tant qüestions mediambientals com un possible impacte negatiu per al turisme. Aquest últim va criticar les “presses” de la declar...
	Conscient de l'oposició que genera el projecte i de la controvèrsia generada durant tota la tramitació, el ministeri va decidir anunciar la DIA favorable convocant als mitjans de comunicació a una reunió informativa. Generalment el resultat d'aquestes...
	Ramos també va insistir que cap dels pous autoritzats “es troba en espai protegit”. Sí va reconèixer que estan molt a prop —a poc més de 10 quilòmetres— d'un lloc d'interès comunitari (LIC), que encara està en procés de tramitació, però que es convert...
	Repsol planeja fer els sondejos des d'un vaixell —denominat buc de posicionament dinàmic— que no s'ancoraria al fons marí i que utilitzaria un equip de perforació per aconseguir profunditats màximes superiors als 5.000 metres. Els tres pous se situen ...
	El sondeig es realitza mitjançant un tub d'acer que té un diàmetre decreixent des de 91 centímetres en el fons marí fins a 21 en l'extrem més profund. Permet recollir mostres de roca o fluïts per determinar si hi ha reserves d'hidrocarburs recuperabl...
	El departament ha calculat que la probabilitat que ocorri “el pitjor dels escenaris”, és a dir, una fuita massiva, està entre el 0,00045 i 0,000028, va assenyalar Ramos. “El risc zero mai existeix; parlem de probabilitats extremadament baixes”, va afe...
	El projecte d'explorar recursos petroliers enfront de les costes canàries ve des de lluny. Al 2001, un reial decret va concedir a Repsol permisos de recerca per a sis anys. El Suprem ho va anul lar, però al 2012 es va convalidar i se li va afegir un a...
	Des de Repsol consideren que el vistiplau de Medi ambient demostra "el rigor" amb el qual la multinacional està treballant i que "l'activitat de recerca que s'ha plantejat és compatible amb el respecte mediambiental". "Suposa un pas important en el pr...
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	http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/29/actualidad/1401377962_937928.html
	Canàries desenvoluparà la Llei de Participació per lluitar contra els sondejos
	El president del Govern de Canàries, Paulino Rivero, va exigir aquest dilluns a l'Executiu central que autoritzi la convocatòria d'un referèndum a les illes abans de donar via lliure definitivament a les prospeccions petrolíferes, i va assegurar que e...
	Va anunciar un desenvolupament reglamentari urgent de la Llei Canària de Participació Ciutadana perquè els ciutadans siguin escoltats en cas que el Consell de Ministres no autoritzi el referèndum, sol licitat pel Govern de Canàries fa quatre mesos sen...
	Sobre la manera en què es recaptarà l'opinió dels canaris en el cas que el Consell de Ministres no autoritzi el referèndum sobre les prospeccions, Rivero no va voler ser més explícit. Però va deixar clar que els canaris expressaran la seva opinió, bé ...
	El president canari, que va anunciar també la propera celebració d'un ple extraordinari al Parlament de Canàries per tractar sobre les prospeccions, va acusar al Govern central d'opacitat, falta de respecte i de lleialtat cap a Canàries i de menyspreu...
	Paulino Rivero va assenyalar que el Govern de Canàries veu amb simpatia totes les mobilitzacions pacífiques que es convoquin contra les prospeccions com a manera d'expressió i de participació dels ciutadans. "No és un assumpte jurídic ni tècnic, és un...
	Però aquest assumpte no pot resoldre's des de la imposició en un estat descentralitzat, quan totes les institucions s'han pronunciat en contra dels sondejos. Paulino Rivero va indicar que després de l'informe d'impacte ambiental favorable, l'autoritza...
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	http://www.laprovincia.es/canarias/2014/06/02/rivero-canarios-escuchados-via-o/612205.html
	Ecologistes demanen compromís polític amb el medi ambient
	Les cinc majors organitzacions ecologistes d'àmbit nacional (Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF) han sol licitat als caps de llista dels partits polítics espanyols que concorren a les eleccions europees del proper ...
	Les cinc organitzacions han enviat als partits concurrents 22 propostes ambientals, entre les quals figuren el canvi climàtic i l'energia, la preservació de la biodiversitat, l'ús de recursos naturals, el tractament de residus, la contaminació de l'a...
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	http://www.efeverde.com/blog/noticias/ecologistas-piden-compromiso-politico-con-el-medio-ambiente/
	Ofensiva de l'oposició per frenar la llei de parcs nacionals
	El PSOE, CiU, l'Esquerra Plural (IU-ICV-CHA) i el BNG han registrat al Congrés dels Diputats sengles esmenes a la totalitat amb les quals demanaran aquest dijous en el Ple que es retorni al Govern el projecte de Llei de Parcs Nacionals.
	El Consell de Ministres va aprovar al gener la remissió a les Corts del citat projecte de llei per iniciar la seva tramitació parlamentària. El debat de totes les esmenes tindrà lloc dijous que ve, segons van confirmar a Europa Press les mateixes font...
	Entre els principals objectius d'aquesta nova llei, segons detalla l'Executiu, es troba reforçar la coordinació de l'Estat i de les comunitats autònomes per garantir la correcta conservació d'aquests espais, a més de permetre la intervenció estatal di...
	En l'actualitat existeixen 15 parcs nacionals a Espanya, que ocupen una superfície de 381.716,49 hectàrees i acullen una “gran riquesa de fauna i vegetació”, així com les espècies més emblemàtiques del país. L'última incorporació, al juny de l'any pas...
	Entre les crítiques de l'oposició s'inclou el que es considera en el PSOE “una reculada”, a la vegada que s'alerta de possibles problemes de constitucionalitat amb aquesta proposta de llei, perquè en la regulació de determinats òrgans i en l'atribuci...
	Amb tots dos coincideix l'Esquerra Plural, i la seva portanveu en la matèria, Laia Ortiz, diu que suposarà una desprotecció dels parcs naturals, alhora que serà “contraproduent” des del punt de vista de la distribució competencial. Finalment, el BNG, ...
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	Dos terços dels residus electrònics queden fora de control
	El reciclat d'aparells elèctrics i electrònics fa aigua a Espanya. Malgrat l'augment en el consum d'aquests equips i del creixement de les escombraries electròniques (fruit de la seva obsolescència programada), l'activitat de les plantes de reciclatge...
	Leonardo Díaz Pineda, gerent de l'empresa Recilec (Aznalcóllar, Sevilla), dedicada al reciclat d'aparells elèctrics i electrònics (mòbils, vídeos, teles...), està desesperat. La seva empresa va arribar a rebre 22.500 tones de deixalles anuals; en canv...
	Ramon Altadill, gerent d’Electrorecycling (El Pont de Vilomara, Bages), diu que el volum de les escombraries electròniques que rep s'ha reduït un 50% des del 2010. El gruix de les deixalles no passa el filtre d'una correcta gestió en instal lacions ho...
	Els circuits de recuperació i reciclat fallen des de la seva arrel. Els comerços estan obligats a recollir un aparell electrònic rebutjat sense cost addicional per al client quan aquest en compra un de nou. Però es resisteixen al lliurament; la rebutg...
	Però hi ha massa vies de fugida. Bona part de les deixalles mai arriben al punt net (punt verd). La gran superfície o el comerç cedeixen la recollida domiciliària de l’equip vell (una nevera, per exemple) a transportistes que utilitzen el residu com ...
	Els assalts en els punts nets són continus. Algunes deixalleries de Barcelona han sofert robatoris nocturns que han obligat a recórrer a la protecció amb guardes jurats. A més, altres recollidors fan apilament de material procedent de la renovació d'...
	"La crisi haurà influït. La precarietat segur que ha portat a alguns a intentar buscar-se la vida amb els residus; però el problema ve des de lluny, no és solament la crisi. El problema és la falta de transparència del model", diu l'OCU.  L'OCU va fer...
	La segona conseqüència és ambiental. Els desballestadors canibalitzen els materials més valuosos (ferro, coure, alumini...), però no tracten els altres materials que requereixen un gestió acurada i especialitzada (PCB, gasos refrigerants, mercuri, plo...
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	http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20140529/54408461585/residuos-electronicos-fuera-control.html
	El Consell de Garanties Estatutàries dóna via lliure a la construcció del macrocasino Barcelona World
	El Consell de Garanties Estatutàries ha emès dictamen sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc. Un document signat ...
	Els juristes només manifesten una condició i demanen més precisió en la redacció de la llei en relació amb la protecció dels menors a l’interior del recinte: que no tinguin accés directe a les zones de joc. El dictamen, però, també incorpora el vot pa...
	Malgrat que s’haurà de fer un Pla director per poder començar les obres, la diputada de la CUP-AE Isabel Vallet ha alertat aquest matí davant la possibilitat que el Govern doni unes llicències provisionals d’obra que permetrien posar la primera pedra...
	Des de la plataforma Aturem Barcelona World consideren que, malgrat que hi havia solidesa jurídica perquè el recurs hagués tirat endavant, les esperances dipositades en el fet que el Consell de Garanties Estatutàries aturés el projecte no eren gaire g...
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	http://directa.cat/noticia/consell-garanties-estatutaries-dona-viu-lliure-construccio-del-macro-casino-barcelona-world
	La fiscalia denunciarà el projecte Castor per prevaricació ambiental
	La Fiscalia de Castelló ultima la redacció de la querella que presentarà davant el jutjat per la comissió d'un suposat delicte de prevaricació ambiental i un altre contra el medi ambient comesos en la posada en marxa del magatzem de gas submarí conegu...
	L'acusació de la fiscalia sosté que el risc que aquests terratrèmols es produïssin no era un fet impredictible sinó una de les possibilitats de major rellevància i que, per tant, va haver de ser objecte de valoració dins de la Declaració d'Impacte Amb...
	Per sostenir l'acusació de prevaricació ambiental, la fiscalia exposarà com una DIA ha de determinar la conveniència o no d'executar un projecte i, en cas afirmatiu, fixar les condicions per realitzar-ho. Així, conclou que la declaració que va signar ...
	L'actitud de l'empresa, segons considera la fiscalia, contravé la Llei de Responsabilitat Mediambiental que estableix que “davant una amenaça imminent de danys mediambientals originada per qualsevol activitat econòmica o professional, l'operador d'aq...
	També durant el tràmit d'informació pública, diferents organitzacions van presentar al legacions al risc sísmic de l'activitat. L'empresa Escal UGS va contestar al desembre de 2008 i va assegurar que no apreciava raons per incloure en l'avaluació d'i...
	Tampoc en l'estudi d'impacte ambiental —el document que presenta el promotor del projecte— apareixen apartats relatius a la sismicitat natural de la zona ni al risc sísmic de l'activitat, observa també l'acusació. El text de la resolució de la DIA re...
	La fiscalia ha comprovat així mateix que en l'avaluació realitzada pel Ministeri de Medi ambient solament es va utilitzar informació de l'empresa, ja que no es van emprar nous informes o dades per descriure les falles, sinó únicament els que va aport...
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	Un segon informe confirma la relació dels sismes amb el gas de Castor
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	http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/14/actualidad/1400098618_474357.html
	Registren 30 denúncies de delictes contra el medi ambient a Girona
	L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) ha rebut una trentena de denúncies per delictes mediambientals mitjançant el WhatsNat, el nou servei ciutadà de vigilància ambiental, que utilitza la xarxa social WhatsApp. La gran majoria d'elles són per a...
	Des d'aquest mes de maig, els ciutadans també poden utilitzar aquest canal per denunciar si localitzen camins públics que han estat tancats il legalment. De moment ja s'han rebut dos casos i dos persones s'han ofert a treballar-hi de forma voluntària....
	"Hem rebut alguns avisos relacionats amb canvis d'usos forestals en espais determinats, activitats que es duen a terme en zones que són protegides o construccions que no s'estan executant de la forma prevista i afecten el medi ambient", va detallar el...
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	Ecologistes en Acció recull 12,8 quilos de residus al litoral de Torredembarra
	Una trentena de voluntaris d'Ecologistes en Acció ha recollit aquest dissabte 12,8 quilos de residus durant l'acció de neteja de l'Espai Natural de Muntanyans de Torredembarra (Tarragona), en el marc de la campanya internacional 'Clean up the Med' per...
	Segons han informat aquest dissabte en un comunicat, en una superfície d'unes deu hectàrees s'han recollit 5,2 quilos de desfets; 4,1 quilos d'envasos; 2,5 quilos de vidre i un quilo de paper i cartró. A la zona més pròxima a la platja predominaven le...
	L'acció forma part d'una iniciativa internacional en la qual hi participen aquest cap de setmana 21 països de tot el Mediterrani sota la coordinació de l'organització italiana Legambient. La campanya serveix per separar i analitzar els residus recolli...
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	El TSJC anul la la llicència d'activitat a una pedrera
	Els veïns de Riudecols fa anys que denuncien la manca de llicència ambiental.
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	Font:
	CEDAT (4 juny 2014)
	Del 29 de maig a l'1 de juny, va tenir lloc a Mont-real (Canadà) una sessió del Tribunal Permanent dels pobles sobre la indústria minera canadenca on una quinzena de persones afectades i expertes d'Amèrica llatina van denunciar les violacions de drets...
	Font:
	CEDAT (22 maig 2014)
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	http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php?lang=ca
	El passat 12 de maig a les 9,15h, a l'aula 402, els alumnes d'arquitectura van fer una presentació sobre el projecte SOLEAR en la qual van encoratjar als alumnes de master en Dret Ambiental al fet que el proper any, en el marc de l'assignatura TFM, re...
	Per a més informació sobre el projecte, consulteu: http://www.solear.urv.cat/reinterpretacio_castellano.html
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	Presentació del llibre: “Eines per a la regulació del serveis ambientals dels ecosistemes”
	El passat 9 de juny a les 17,15h, a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la URV, Joan Pons Solé, exestudiant del MUDA, va presentar la seva obra “Eines per a la regulació del serveis ambientals dels ecosistemes” recentment publicada per Publicaci...
	La concepció i visió del mitjà natural com una realitat que va més enllà dels elements materials, perceptibles i tangibles és la clau per comprendre les dinàmiques que es donen en aquest sistema complex. Cal anar més enllà i indagar sobretot allò que ...
	L'acte de presentació del llibre va comptar amb la participació del Senyor Manel Cunill (Enginyer tècnic agrícola i Llicenciat en Ciències Ambientals. Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana a l'Escola d'Arquitectura UPC), del Dr. Francesc Xa...
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	Seminari: 'Invasors: la globalització animal'
	El passat 27 de maig a les 19 h, va tenir lloc a l'aula Seminari 1 del Campus Catalunya, el seminari: 'Invasors: la globalització animal' en el qual es va projectar del reportatge 'Invasors', codirigit per la periodista i estudiant del Màster Universi...
	Font:
	CEDAT
	http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php?lang=ca
	Seminari " El Dret del Medi ambient de la societat del risc"
	El 5,19 i 20 de maig es va celebrar un cicle de tres seminaris sobre el Dret ambiental com a regulador de la societat del Risc a càrrec del Dr. José Estevez Pardo, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. Al llarg d'aquestes tr...
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	Convocatòria beques assistents docents per al 2014-15
	Està oberta la sol licitud de beques d'assistents docents. Per tant, a partir d'ara i fins al 13 de juny és possible sol licitar les beques. La informació de les beques està disponible, ací. Instruccions: En accedir al programa, els candidats han de s...
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