
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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 

 Tarragona 
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http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/12-forum-educacio-ambiental.aspx
https://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2017/11/Intro-AMBIENTALITZACI%C3%93-ESDEVENIMENTS-2018.pdf
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-catala-dret-ambiental/es
http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/pueblos-indigenas-reclaman-ser-reconocidos-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-en-la-cop23-152828
https://elpais.com/elpais/2017/12/05/planeta_futuro/1512485150_319774.html
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-justicia-climatica-una-lucha-en-ciernes-articulo-727718
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/80-economistas-llaman-dejar-de-invertir-en-energias-fosiles-articulo-727649
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-alimentacion-humana-no-sostenible-amenaza-cultivos-silvestres-y-delfines-articulo-726952
https://elpais.com/elpais/2017/12/07/buenavida/1512664313_617745.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/06/mundo_global/1512568487_761119.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/04/ciencia/1512402686_974859.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-41803115
http://www.bbc.com/mundo/noticias-41997652
https://elpais.com/ccaa/2017/12/07/madrid/1512663302_814932.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/01/actualidad/1512125693_185017.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20171206/433423490673/llegan-drones-reforestaran-bosques-calcinados-espana.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20171116/432922649829/espana-lider-ue-hectareas-agricultura-ecologica.html
http://www.efeverde.com/noticias/infraccion-espana-fuerteventura/
http://www.lavanguardia.com/natural/20171204/433423296616/tc-suspende-ley-cambio-climatico-cataluna-nucleares.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20171211/433560873316/barcelona-aire-contaminacion-mortalidad-niveles.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/a-la-ultima/bellasombra-plaza-francesc-macia-6476628
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171205/las-desalinizadores-de-catalunya-suben-su-produccion-al-70-6476374
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171204/pruebo-piloto-montseny-autobus-exito-visitantes-6474002
https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&qid=1513016368299&from=ES


 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2117&qid=1513016136553&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1513016368299&from=ES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/17/pdf/2017_12227.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/207/BOJA17-207-00007-18430-01_00123501.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639855.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d64c6153f3ecb14ff4b4cee3c2e36dab06.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=195739&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=365947
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8170758&links=&optimize=20171019&publicinterface=true
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13220.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8160483&links=&optimize=20171009&publicinterface=true
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/empieza-la-evaluacion-del-vii-programa-de-medio-ambiente-de-la-ue/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-la-pesca-ilegal-como-actividad-delictiva-una-aproximacion-a-la-problematica-espanola/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-mas-de-90-planes-de-urbanismo-anulados-judicialmente-por-no-realizar-la-evaluacion-ambiental-estrategica-eae/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/debate-los-riesgos-derivados-de-los-productos-farmaceuticos-en-el-medio-ambiente/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/el-tsjm-valida-el-plan-especial-de-infraestructuras-para-la-implantacion-del-complejo-medioambiental-de-reciclaje-en-la-mancomunidad-del-este/
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/329876
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/329877
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/329878
https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/departmentsubject/law/strathclydecentreforenvironmentallawandgovernance/pdf/Final_with_Cover_BREXIT_BIODIVERSITY.pdf.pagespeed.ce.jrIsBfFZsD.pdf
http://cataleg.urv.cat/record=b1516008~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1516008~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1516010~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1516221~S13*cat


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

 
 

 
 

 El butlletí informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 

Par altes o baixes de subscripció, comentaris o suggeriments escriure a cedat@urv.cat 
https://www.facebook.com/CEDAT.URV 

http://cataleg.urv.cat/record=b1515617~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1515617~S13*cat
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Recuperación%20USB/cedat@urv.cat
https://www.facebook.com/CEDAT.URV

