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Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

 Els tribunals i el clima 
Agenda    

5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology – REGATEC 2018 
Data i lloc: 3 i 4 de maig de 2018; Tolouse, França 

Organitza: Renewable Energy Technology International AB 

Per a més informació: Regatec.org 
Fira Líder Mundial en Gestió d’Aigua, Agües Residuals, Residus i Matèries Primeres 

Data i lloc: 14 al 18 de maig de 2017; Munich, Alemanya 
Organitza: IFAT 

Per a més informació: ifat.de 
Smart Water: Meeting Tomorrow’s Challenges Today 

Data i lloc: 21 i 22 de maig de 2018; Barcelona, Espanya 

Organitza: The Smart Water Networks 
Per a més informació: swan2018.com 

Innovate 4 Climate 
Data i lloc: 22 al 24 de maig de 2018; Frankfurt, Alemanya 

Organitza: World Bank Group 

Per a més informació: innovate4climate.com 
Presentació de l’Observatori Ambiental de Catalunya 

Data i lloc: 19 de abril de 2018; Barcelona, Espanya 
Organitza: Col·legi d’Ambientòlegs de Barcelona COAMB 

Per a més informació: coamb.cat 
Llei de Envasos i Residus d’Envasos: obligacions per a les empreses i tasca d’assessorament 

Data i lloc: 19 de abril de 2018; València, Espanya 

Organitza: COAMB-CV y ECOEMBES) 
Per a més informació: coambvc.com 

Waste Expo 
Data i lloc: 24 al 26 de abril de 2018; Nova Orleans; EUA 

Organitza: Waste 360 

Per a més informació: wateexpo.com 
Fira de l’eco-bio d’Alsàcia 

Data i lloc: 10 al 13 de maig de 2018; Alsàcia, França 
Organitza: Eco Bio Alsàcia 

Per a més informació: ecobio.alsace 

Notícies    
Internacional 

 Cort Suprema de Colòmbia, al rescat de l’Amazonià.  veure 
 Les decisions sobre canvi climàtic que han fet història veure 

 L’Illa de Pasqua és críticament vulnerable als creixents nivells oceànics veure 
 Salvar espècies en perill de extinció amb tecnologia per estudiar estrelles veure 

 Stephen Hawking va demostrar que els animals tenen consciència veure 

Unió Europea 
 Portugal va produir el 100% de la seva electricitat amb energies renovables durant tot el mes de març veure 

 Regne Unit implantarà un sistema incentiu de devolució d’envasos veure 
 Els últims rius salvatges d’Europa amenaçats per més de 3000 projectes hidroelèctrics veure 

 La massacre “verd” de Sheffield veure 

 Tots els ous que menjaràs en 2022 hauran de provenir de gallines criades a l’aire lliure veure 
 Espanya 

 El Govern rebutja classificar l’eucaliptus com espècie invasora veure 
 El “alquimista” espanyol que té cura del millor jardí del món veure 

http://regatec.org/
https://www.ifat.de/index-2.html
https://www.swan2018.com/
http://www.innovate4climate.com/en/home
https://www.coamb.cat/actualitat-coamb/save-the-date-el-19-dabril-presentarem-lobservatori-ambiental-de-catalunya/
https://www.coambcv.com/coambcv3x/formacion/40-jornadas-tecnicas/812-jornada-ecoembes-obligaciones-para-las-empresas-y-labor-de-asesoramiento
http://www.wasteexpo.com/we18/Public/enter.aspx
http://www.ecobio.alsace/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/corte-suprema-al-rescate-de-la-amazonia-articulo-748411
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/las-decisiones-sobre-cambio-climatico-que-han-hecho-historia-articulo-748572
https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/14/climate/easter-island-erosion.html?smid=tw-nytclimate&smtyp=cur
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/06/5ac3943c22601de7478b4684.html
http://www.animalshealth.es/animaladas/stephen-hawking-demostro-que-los-animales-tienen-conciencia
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/04/5ac4ed41e5fdeaab0d8b45a9.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/02/5ac26c72e5fdea00118b45a7.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/01/5abbf171268e3e25398b45c8.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/03/27/5aba5f70e5fdea7a0c8b4581.html
https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/18/tous-les-oeufs-que-vous-mangerez-en-2022-devront-venir-de-poule-elevees-en-plein-air_a_23364566/
https://elpais.com/elpais/2018/04/04/ciencia/1522857047_252833.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/03/20/5aafeb9e268e3e48048b4665.html
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 La partida “Prevenció del Canvi Climàtic” perd un 20% el 2018 veure 
 Valoració de AEE sobre l’informe de la Comissió d’Experts sobre transició energètica veure 

 Piornal és un dels racons més bonics d’Espanya de la Xarxa Natura 2000 veure 
 Catalunya 

 Graven per primera vegada amb dron imatges de balenes alimentant a Costa del Garraf veure 
 Un projecte pilot analitzarà amb sensors la qualitat de l’aire a Tarragona veure 

 Serveis del ecosistemes de l’Espai Natural Protegit de l’Estany d’Ivars-Vila-sana veure 

 Neixen 6 cadells d’ós al Pirineu català el 2017 veure 
 El curs del Llobregat, una incessant reutilització de l’aigua veure 

 CEDAT 
 Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene.  A new paradigm for earth community – III Tarragona 

International Environmental Law Colloquium (TIEC)  veure 

Normativa    
Unió Europea 

 Directiva (UE) 2018/410 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2018, per la qual es modifica la Directiva 
2003/87/CE per intensificar les reduccions d’emissions de manera eficaç en relació amb els costos i facilitar les inversions 

en tecnologies hipocarbónicas, així com la Decisió (UE) 2015/1814. Veure 
 Reglament d’Execució (UE) 2018/523 de la Comissió, de 28 de març de 2018, que modifica el Reglament (UE) nº 

37/2010 per classificar la substància fluazurón pel que fa al seu límit màxim de residus Veure 

 Reglament de Execució (UE) 2018/520 de la Comissió, de 28 de març de 2018, que modifica el Reglament (UE) nº 
37/2010 per classificar la substància nafta dissolvent, aromàtica lleugera pel que fa al seu límit màxim de residus. Veure 

 Reglament Delegat (UE) 2018/543 de la Comissió, de 23 de gener de 2018, que corrigue la versió en llengua espanyola 
del Reglament Delegat (UE) nº de la Comissió pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu 

i del Consell pel que fa a l’etiquetatge energètic dels escalfadors d’aigua, els dipòsits d’aigua calenta i els equips 

combinats de escalfador d’aigua i dispositiu solar. Veure 

Espanya 

 Ordre ETU/257/2018, de 16 de març, per la qual s’estableixen les obligacions de Fons Nacional d’Eficiència Energètica 
en l’any 2018. Veure 

 Ordre HFP/292Ç/2018, de 15 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3947/2006, de 21 de desembre, per la qual 
s’aproven els models, terminis, requisits i condicions per a la presentació i ingrés de la declaració-liquidació i de la 

declaració resum anual d’operacions de l’Impost Especial sobre el Carbó i es modifica l’Ordre de 15 de juny de 1995, 

en relació amb las entitats de dipòsit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria. Veure 
 Recurs d’inconstitucionalitat nº 5334-2017, de 21 de març, contra determinats preceptes de la Llei del Parlament de 

Catalunya 16/2017, d’1 d’agost, del Canvi Climàtic.  Aixecament parcial de suspensió de preceptes.  Veure 
 Reial Decret 169/2018, de 23 de març, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

a l’execució de projectes d’innovació d’interès general per grups operatius de l’Associació Europea per a la innovació en 

matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. Veure 
Catalunya 

 Ordre TES/134/2017, de 26 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la 
substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parques eòlics que a la nit emetin llum que no sigui 

vermell fixa.  Veure 

 Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a entitats 
sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d’actuacions i projectes d’educació i 

sensibilització ambiental.  Veure 

Jurisprudència   

Unió Europea 

 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Sisena), de 18 de gener de 2018, assumpte C-58/17, per 

qual resol una petició de decisió prejudicial respecte al Règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte 

hivernacle en la Unió Europea, Directiva 2003/87/CE, Normes transitòries per a l’harmonització de l’assignació gratuïta 
de drets de emissió.  Emissions derivades de la combustió de carboni parcialment oxidat.  Residus líquids.  Veure 

 Sentència del Tribunal General, de 14 de desembre de 2017, assumpte T-505/15.  Hongria/Comissió.  FEAGA i Feader.  
Despeses excloses del finançament.  Reglaments (CE) núm. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 y 1122/2009.  Despeses 

efectuades por Hongria.  Control de les bones condicions agràries i mediambientals.  Correccions a preu fet i puntuals.  

Risc per als Fons. Veure 

Espanya 

 Sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2018. Sala de lo Contenciós – Administratiu, Secció Tercera. Recurs 
de Cassació.  Interposat per la Junta de Galícia contra la sentència de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-

Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, de data 8 de juliol de 2015, en matèria d’energia eòlica.  
Suspensió de procediment per a l’atorgament d’autoritzacions d’instal·lació de parcs eòlics. Veure 

 Sentència del Tribunal Suprem de 21 de març de 2018.  Sala de lo Contenciós-Administratiu, Secció Tercera.  Recurs 

Ordinari.  Interposat per CAMPILLO DE DUEÑAS ENERGÍA RENOVABLES, S.L., contra l’Ordre IET/1045/2014, de 16 de 
juny, per la qual s’aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions 

de producció de energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. Veure 

https://m-eldiario-es.cdn.ampproject.org/c/s/m.eldiario.es/sociedad/Cae-lucha-cambio-climatico_0_756974467.amp.html
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/182584/Valoracion-AEE-sobre-informe-Comision-Expertos-sobre-transicion-energetica
https://www.ecoticias.com/ecoturismo/182377/Piornal-rincones-mas-hermosos-Espana-Red-Natura-2000
http://www.efeverde.com/noticias/graban-imagenes-ballenas-alimentandose-costa-garraf-barcelona/
http://www.efeverde.com/noticias/sensores-determinar-calidad-aire-tarragona/
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/serveis_ecositemics_SENP
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20180329/nacen-seis-cachorros-oso-pirineos-catalanes-2017-6723224
http://www.lavanguardia.com/natural/20180331/442088166156/agua-llobregat-reutilizacion.html
https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0523&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0520&rid=4
http://www.boe.es/doue/2018/090/L00063-00063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4239.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4551.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=791135&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=797019&language=ca_ES&mode=single
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0058&qid=1517851573011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015TA0505&rid=2
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337270&links=medio%20ambiente&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337275&links=medio%20ambiente&optimize=20180403&publicinterface=true
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 Sentència del Tribunal Suprem de 21 de març de 2018.  Sala de lo Contenciós Administratiu, Secció Segona.  Recurs de 
Cassació per a la Unificació de Doctrina.  Interposat per la COMUNITAT D’USUARIS I ABOCAMENTS DE L’EDAR DE 

MANCOMUNADA RIOLA, POLINYÀ DE XÚQUER, FORTALENY I BENICULL, contra la sentència núm. 381, de 17 de maig 
de 2016, dictada per la Secció Tercera de la Sala de lo Contenciós – Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 

la Comunitat Valenciana, referida a la liquidació del cànon de control d’abocaments. Volum d’aigua que s’ha de tenir en 
compte per a calcular el import del cànon. Veure 

Catalunya 

 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de novembre de 2017. Sala de lo Contenciós-
Administratiu, Secció Tercera.  Recurs Ordinari.  Interposat per ciutadans en contra de la Resolució de 4 d’abril de 2014, 

del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, d’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic 
per a la regularització d’una planta de biomassa de 14 MWe. Veure 

 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de novembre de 2017.  Sala de lo Contenciós -

Administratiu, Secció Tercera.  Recurs d’Apel·lació.  Interposat de ciutadans en contra de la Sentència dictada pel Jutjat 
del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Lleida, en procediment núm. 725/2010 que desestima la reclamació de 

responsabilitat patrimonial dirigida contra l’Ajuntament de Plans de Sió per haver autoritzat la legalització i ampliació 
d’una granja porcina sense respectar las distàncies de separació a nuclis urbans i entre granges, ocasionant la greus 

molèsties per males olors i plagues de rosegadors que van fer inhabitable l’habitatge de la seva propietat situada a 
menys de 30 metres de la nau que a l’empara de la llicència es va construir, ocasionant pèrdues de salut i problemes 

econòmics. Veure 

Articles    
 Morron Lingl, Christian (2018). Contaminació atmosfèrica, canvi climàtic i avaluació d’impacte ambiental: una 

assignatura pendent. veure 
 Soriano-Montagut Jené, Laia (2018). Primer Pla Anual Normatiu 2018: previsions en matèria de medi ambient. veure 

 Morron Lingl, Christian (2018) Condemna per prevaricació en matèria de declaració d’impacte ambiental. veure 

 Peláez Muras, Manuel (2018). La regularització d’instal·lacions d’alta tensió oberta pel Reial Decret 337/2014: el 
Reglament no ho pot tot. veure 

Publicacions de membres del CEDAT Capítols de llibres o articles de revista 
 Borràs Pentinat, Susana; Felipe Pérez, Beatriz (2017).  Las migraciones ambientales: un análisis de las actualizaciones 

jurídico políticas.  En: “Refugiados Ambientais”.  Editora Universidade Federal de Roraima-UPFRR. ver 
 Pigrau Solé, Antoni; Jaria i Manzano, Jordi (2017).  Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una matriz 

conceptual para la gobernanza global.  Informe final Proyecto de investigación.  Working Paper No. 11. Febrero 2017.  

ver 
 Felipe Pérez, Beatriz (2018).  Beyond the Shortcomings of International Law: a Proposal for the Legal Protection of 

Climate Migrants.  En: “Climate Refugees”.  Routledge.  ver 
Publicacions de recent adquisició  Disponibles a CRAI 

 Lamo de Espinosa, Jaime. El Agua en el mundo, el mundo del agua: el agua en un mundo global y bajo el cambio 
climático. Barcelona: Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, 2017. 

 El desarrollo sostenible tras la Cumbre de Rio + 20: desafíos globales y regionales. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2017. 

 Derecho de las energías renovables y la eficiencia energética en el horizonte 2020. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2017. 

 Fisher, Elizabeth. Environmental law: a Very Short Introduction. Oxford, United Kingdom; New York, NY, United States 

Of America: Oxford University Press, 2017. 
 Lemkow, Louis. Sociología ambiental: pensamiento socioambiental y ecología social del riesgo. Barcelona: Icaria, 2017. 

 Energy transitions: regulatory and policy trends.  Cambridge: Intersentia, 2016. 
 Social-ecological resilience and law.  New York: Columbia University Press, 2014. 

 Baxter, Brian.  A theory of ecological justice.  London: Routledge, 2005. 
 Dryzek, John S.; Stevenson, Hayley.  Democratizing global climate governance.  Cambridge; New York: Cambridge 

University Press, 2014. 

 May, James R.; Daly, Erin.  Global environmental constitutionalism.  New York: Cambridge University Press, 2015 
 El acceso universal a la energía: la electrificación rural aislada: visión en Iberoamérica.  Navarra, España: Thompson 

Reuters Aranzadi, 2017. 
 Latour, Bruno.  Facing Gaia: eight lectures on the new climatic regime.  Cambridge, UK; Medford, MA: Polity, 2017. 

 Sovacool, Benjamin K.  Global energy justice: problems, principles, and practices.  Cambridge: Cambridge University 

Press, 2014. 
 A guide to renewable energy policy in the EU: actors, processes and policy change.  Cheltenham: Edward Elgar, 2015. 

 Rocasalva, Carles G.  La responsabilidad medioambiental: en atención a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental.  Barcelona: Atelier, 2018. 

 Quintana López, Tomás.  Concesión de minas y protección del medio ambiente.  Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013. 
 The Paris agreement on climate change: analysis and commentary.  New York: Oxford University Press, 2017. 
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337244&links=medio%20ambiente&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8292440&links=medio%20ambiente&optimize=20180219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8292427&links=medio%20ambiente&optimize=20180219&publicinterface=true
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/contaminacion-atmosferica-cambio-climatico-y-evaluacion-de-impacto-ambiental-una-asignatura-pendiente/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/primer-plan-anual-normativo-2018-previsiones-en-materia-de-medio-ambiente/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/condena-por-prevaricacion-en-materia-de-declaracion-de-impacto-ambiental/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulos/
https://ufrr.br/editora/index.php/ebook
http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/arxius/working%20papers/DEFINITIUS/working%20paper%2011.pdf
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