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Els pobles indígenes, guardians de la Terra
Agenda
15 Fòrum d’Educació Ambiental
Data i lloc: 15 i 16 de desembre de 2017; Barcelona
Organitza: Societat Catalana d'Educació Ambiental i Casa de l’Aigua de Trinitat Nova (Ajuntament de Barcelona)
Per a més informació: mapama.gov.es
Curs Online Introducció a l'ambientalització d'esdeveniments (3era Edició)
Data: 15 de gener al 15 febrer 2018
Organitza: Col·legi d'Ambientòlegs de Barcelona
Per a més informació: coamb.cat
I Congrés Català de Dret Ambiental: El Canvi Climàtic: Una Mirada des de Catalunya
Data i lloc: 17, 18 i 19 de gener de 2018; Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Organitza: CEDAT - URV
Per a més informació: cedat.cat
Noticies
Internacional
 "És urgent reconèixer indígenes en la lluita contra el canvi climàtic” veure
 Què pesa més, el desenvolupament econòmic o el dret a un entorn saludable? veure
 La "justícia climàtica", una lluita en potència veure
 80 economistes criden a deixar d'invertir en energies fòssils veure
 L'alimentació humana no sostenible amenaça cultius silvestres i dofins veure
Unió Europea
 Portem reciclant malament els taps de les ampolles tota la vida veure
 Londres estrena taxis elèctrics veure
 Els països de la Mediterrània s'uneixen per solucionar el problema de l'escassetat d'aigua veure
 Com és viure a Friburg, la ciutat "més ecològica i sostenible" del món? veure
 La màquina suïssa d'avantguarda que pot absorbir CO2 de l'atmosfera i transformar-lo en un producte útil veure
Espanya
 Els arbres de Madrid tindran un servei d'atenció urgent 24 hores veure
 El Govern exclou Andalusia del decret de sequera veure
 Arriben els drons que reforestaran els boscos calcinats d'Espanya veure
 Espanya manté el lideratge europeu en agricultura ecològica veure
 La Comissió Europea obre infracció a Espanya per un complex turístic a Fuerteventura veure
Catalunya
 El TC suspèn cautelarment la Llei catalana de Canvi Climàtic veure
 250 morts menys cada any si es compleixen els nivells de contaminació de l'OMS veure
 La bellaombra de la plaça de Francesc Macià veure
 Les dessalinitzadores de Catalunya pugen la seva producció al 70% veure
 L'autobús d'accés fins a Santa Fe atrau un 15% dels visitants del Montseny veure
CEDAT
 Ecological Justice and Environmental Law in Anthropocene. A new paradigm for earth community – III Tarragona
International Environmental Law Colloquium (TIEC) 17-18 May 2018 veure
Normativa
Unió Europea
 Directiva (UE) 2017/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de novembre de 2017, per la qual es modifica la
Directiva 2011/65/UE sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics
(Text pertinent a l’efecte de l’EEE) veure

 Decisió d’Execució (UE) 2017/2117 de la Comissió, de 21 de novembre de 2017, per la qual s’estableixen les conclusions
sobre les millors tècniques disponibles (MTD) d’acord amb la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell en la
indústria química orgànica de gran volum de producció [notificada amb el número C (2017) 7469] (Text pertinent a l’efecte
de l’EEE.) veure
 Reglament (UE) 2017/2195 de la Comissió, de 23 de novembre de 2017, pel qual s’ estableix una directriu sobre el balanç
elèctric (Text pertinent a l’efecte de l’EEE.) veure
Espanya
 Decret 178/2015, de 22 de setembre, sobre la sostenibilitat energètica del sector públic de la Comunitat Autònoma d’Euskadi

veure

 Decret 73/2017, de 10 d’octubre, pel qual es regula la cria en captivitat d’aus rapinyaires per a la seva tinença i ús en
falconeria veure
 Decret 172/2017, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla Director de les Deveses d’Andalusia, es crea el seu Comitè de
Seguiment i es modifica el Decret 57/2011, de 15 de març, pel qual es regula la Comissió Andalusa per a la Devesa i el
Decret 530/2004, de 16 de novembre, pel qual es regula la composició, les funcions i el règim de funcionament del Consell
Andalús de Biodiversitat. veure
Catalunya
 Decret 152/2017, de 17 de octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. veure
Jurisprudència
Unió Europea
 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala quarta), de 19 d’octubre de 2017, assumpte C-281/16, pel qual
es resol la qüestió prejudicial plantejada en relació amb la validesa de la Decisió 2015/71/UE relativa a la Llista de llocs d’
importància comunitària de la regió biogeogràfica atlàntica. Veure
Espanya
 Sentència del Tribunal Suprem de 13 d’octubre de 2017. Sala de lo Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª. Recurs Ordinari
1/4261/2015. Interposat per l’Associació Nacional de Productors i Inversors d’Energies Renovables (ANPIER) contra el Reial
Decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les
modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. Veure
 Sentència 118/2017 del Ple del Tribunal Constitucional, de 19 d’octubre de 2017. Recurs d’inconstitucionalitat 2143-2016.
Interposat pel Consell de Govern de la Junta d’Andalusia davant els apartats tercer a vuitè de la disposició addicional sisena
de la Llei 21/20156, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes. Competències
sobre muntanyes i medi ambient: nul·litat parcial de la regulació legal dels camins naturals, interpretació conforme de
l’habilitació per a la construcció d’aquests camins. Veure
 Sentència 116/2017 del Ple del Tribunal Constitucional, de 19 d’octubre de 2017. Recurs de inconstitucionalitat 4682-2015.
Interposat pel President del Govern amb relació a diversos preceptes de la Llei 10/2014, de 27 de novembre, d’aigües i rius
d’Aragó. Competències en matèria d’Aigües: nul·litat dels preceptes legals no emparats pels títols competencials autonòmics
o que contradiuen el principi d’ unitat de gestió de la conca hidrogràfica (STC 227/1988). Veure
Catalunya
 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 15 de setembre de 2017. Sala de Contenciosa-Administrativa,
Secció 3ª. Recurs Contenciós-Administratiu interposat per uns ciutadans en contra de l’Ajuntament de Barcelona, per aprovar
la Modificació del Pla Especial d’Establiments de Concurrència Pública, Hoteleria i altres activitats en Ciutat Vella. Veure
Articles
 Fabiarz Mas, Alexandra (2017). Empieza la evaluación VII Programa de Medio Ambiente de la UE. veure
 Morelle Hungría, Esteban (2017). La pesca ilegal como actividad delictiva: una aproximación a la problemática española.

veure

 Ramos Medrano, José Antonio (2017). Más de 90 planes de urbanismo anulados judicialmente por no realizar la evaluación
ambiental estratégica (EAE). veure
 Fabiarz Mas, Alexandra (2017). A debate los riesgos derivados de los productos farmacéuticos en el medio ambiente. veure
 Soriano-Montagut Jené, Laia (2017). El TSJM valida el Plan Especial de Infraestructuras para la implantación del “Complejo
Medioambiental de Reciclaje en la Mancomunidad del Este”. veure
Publicacions de membres del CEDAT
Capítols de llibres o articles de revistes
 Jaria Manzano, Jordi (2017). Constitución, Desarrollo y Medio Ambiente en un contexto de crisis. En: “Revista Catalana de
Dret Ambiental”. Vol. 8 Num. 1. veure
 Gifreu Font, Judith (2017). La tutela jurídica del paisaje en el décimo aniversario de la ratificación española del Convenio
Europeo del Paisaje. Especial referencia a la integración de prescripciones paisajísticas en el Derecho urbanístico. En:
“Revista Catalana de Dret Ambiental”. Vol. 8, Num. 1. veure
 Fuentes Gasó, Josep Ramón (2017). Avances en la protección y conservación del medio marino español. El nuevo marco
para la ordenación del espacio marítimo. En: “Revista Catalana de Dret Ambiental”. Vol. 8, Num. 1. veure
 Cardesa – Salzmann, Antonio (2017). Contribution of the EU Birds and Habitats Directives to Nature Protection in Scotland.
En: “Policy Brief” No. 7, March 2017. veure
Publicacions de recent adquisició
Disponibles al CRAI
 Martín García, Beningno. La protección penal de medio ambiente y su relación con la seguridad pública y los derechos
fundamentales. Madrid: Dykinson, 2017
 Serrano Tárraga, María Dolores; y otros. Tutela penal ambiental. 3ª. Ed. Madrid: Dykinson, 2017
 Sobrido Prieto, Marta. Espacios polares y cambio climático: desafíos jurídico-internacionales. Valencia: Tirant lo Blanch,
2017

 Villán Durán, Carlos; Faleh Pérez, Carmelo. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos: Su aplicación en
España. Madrid: Tecnos, 2017
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