
  
 

 
 

 

 
 

 
 

Juny 2017 Butlletí informatiu  número 90 Tarragona 

 
Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

Trump, campió dels 'junkies' del carboni 
Agenda    

15º Congrés Nacional de la Recuperació i el Reciclat 
Data i lloc: 15 i 16 de juny de 2017, Sitges 

Organitza: Federació Espanyola de la Recuperació i el Reciclatge 
Para més informació: FER 

Meeting Point – Gestió de Recursos Materials, Productes i Residus: Objectiu 2030 

Data i lloc: 20 de juny de 2017, Madrid 
Organitza: Fundació Economia Circular 

Para més informació: Economia Circular 
Congrés Internacional d’Aigua y Sostenibilitat 

Data i lloc: 26 i 27 de juny de 2017, Terrassa 

Organitza: Universitat Politècnica de Catalunya 
Para més informació: UPC 

Noticies    
Internacional 

 Malgrat la rabieta de Trump, EU no abandonarà l’Acord de París veure 

 Tuvalu, amenaçat amb desaparèixer, demana a Trump “Responsabilitat” amb el clima veure 
 Perquè el lloc més contaminat del món és una illa remota i deshabitada en el Pacífic Sud veure 

 El jaguar o el ocelote podrien extingir-se pel mur entre EUA i Mèxic veure 
 Se celebra el dia internacional de la biodiversitat veure 

Unió Europea 
 La Unió Europea prohibirà les exportacions d’ivori brut veure 

 Brussel·les obre expedient contra Itàlia per no investigar les emissions de FIAT veure 

 Brussel·les plantejarà als països de la UE renovar el permís del glifosato durant deu anys veure 
 Brussel·les forma expedient a Espanya en matèria de residus veure 

 El ICAB destaca la lluita de la Unió Europea contra la contaminació per mercuri veure 
Espanya 

 Trenta anys després, Espanya aprova el Conveni que prohibeix tallar la cua als gossos veure 

 Les alzines estan substituint als pins a Espanya pel canvi climàtic veure 
 Espanya en pre-alerta per sequera veure 

 Medi ambient es marca com a objectiu en aquesta legislatura arribar al 10% de la superfície marina protegida a Espanya 
veure 

 Avui se celebra el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000 veure 
Catalunya 

 Descoberta una nova espècie de llagosta a Catalunya veure 

 Barcelona es proposa guanyar 44 hectàrees de verd veure 
 El programa Beenergi de Girona opta al premio energia sostenible de la CE veure 

 Milions d’anys d’història evolutiva de les aus perillen en els entorns urbans veure 
 La lluita de Catalunya contra el canvi climàtic veure 

CEDAT 

 Sisena Conferència Bioeconomic “Mobilitat i Turisme Sostenible” veure 
 Segon Col·loqui Internacional de Dret Ambiental de Tarragona veure 

 Cicle de Conferències: “Tarragona mira al mar”  veure 
Normativa    

Unió Europea 

 Reglament d’Execució (UE) 2017/831 de la Comissió, de 16 de maig de 2017, per qual s’aprova la substància activa 

Beauveria bassiana cep 147 conformement al Reglament (CE) nº 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu 

a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l’annex del Reglament d’Execució (UE) nº 540/2011 de la 
Comissió (Text pertinent a l’efecte del EEE) Veure 

 Comunicació de la Comissió – Orientacions sobre espècimens elaborats en el marc de la normativa de la UE sobre el 
comerç d’espècies silvestres (17 de maig de 2017) Veure 

http://congreso.recuperacion.org/%28S%28qkmb0kfedfpabs5kjtvwyeyy%29%29/wellcome.aspx?Id=F71AA2F1-35A3-4AC8-BD0C-0B005C95EEBD&IdPage=873
http://economiacircular.org/wp/?page_id=667
https://www.icws.upc.edu/ca
https://www.forbes.com.mx/a-pesar-de-la-rabieta-de-trump-eu-no-abandonara-el-acuerdo-de-paris/
https://www.forbes.com.mx/a-pesar-de-la-rabieta-de-trump-eu-no-abandonara-el-acuerdo-de-paris/
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/tuvalu-amenazado-con-desaparecer-pide-a-trump-responsabilidad-el-clima/20000013-3264183
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39935836
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39935836
http://www.efeverde.com/noticias/el-jaguar-o-el-ocelote-podrian-extinguirse-en-eeuu-por-el-muro-con-mexico/
http://www.noticiasambientales.com.ar/index.php?leng=es&nombremodulo=MEDIO+AMBIENTE&id=9676
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/4544124_la-union-europea-prohibira-las-exportaciones-de-marfil-bruto.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/17/actualidad/1495019533_906037.html
http://fotos.lainformacion.com/region-de-bruselas-capital/bruselas/L_cSAFaPwy1CJ5adOhwrquf1/Bruselas-planteara-UE-renovar-glifosato_1_1027109488.html
http://www.ecoavant.com/es/notices/2017/05/bruselas-expedienta-a-espana-en-materia-de-residuos-3148.php
http://lawyerpress.com/2017/06/05/el-icab-destaca-la-lucha-de-la-union-europea-contra-la-contaminacion-por-mercurio/
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/4403040_treinta-anos-despues-espana-aprueba-el-convenio-que-prohibe-cortar-el-rabo-a-los-perros.html
http://www.efeverde.com/noticias/las-encinas-estan-sustituyendo-los-pinos-espana-cambio-climatico/
http://www.efeverde.com/noticias/espana-prealerta-sequia-espera-la-lluvia-otono-asegurar-2018/
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/Medio-Ambiente-legislatura-superficie-Espana_0_1027098634.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/turismo/2017/05/21/hoy-celebra-dia-europeo-red-natura-2000-1176484-2261087.html
http://www.efeverde.com/noticias/descubierta-nueva-especie-langosta-cataluna/
http://www.efeverde.com/noticias/barcelona-se-propone-ganar-44-hectareas-de-verde/
http://www.efeverde.com/noticias/el-programa-beenergi-de-girona-opta-al-premio-de-energia-sostenible-de-la-ce/
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/05/31/592edbe4ca47413f308b45bc.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170605/423205577548/catalunya-lucha-cambio-climatico.html
http://www.cedat.cat/noticias/885/6a-conferencia-bioeconomic%C2%AE-movilidad-y-turismo-sostenible
http://www.cedat.cat/noticias/887/segundo-coloquio-internacional-de-derecho-ambiental-de-tarragona
http://www.cedat.cat/noticias/886/ciclo-de-conferencias-tarragona-mira-al-mar
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:32017R0831
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:52017XC0517%2802%29


 Reglament d’Execució (UE) 2017/834 de la Comissió, de 16 de maig de 2017, pel qual s’estableixen valors d’importació 
a tant alçat per a la determinació del preu d’entrada de determinades fruites i hortalisses Veure 

 Reglament d’Execució (UE) 2017/822 de la Comissió, de 15 de maig de 2017, pel qual es modifica el Reglament 
d’Execució (UE) nº 343/2011, relatiu a l’obertura i manera de gestió de contingents aranzelaris de la Unió per als vins 

originaris de Bòsnia i Hercegovina. Veure 
 Comunicació de la Comissió -Documento Orientatiu- Règim de la UE que regula el comerç dins de la UE i la reexportació 

d’ivori (17 de maig de 2017) Veure 

Espanya 

 Llei 6/2017, de 8 de maig, de Protecció del Medi ambient de la Comunitat Autònoma de la Rioja. Veure 

 Llei 1/2017, de 9 de març, per la qual s’estableixen mesures addicionals de protecció de la salut pública i del medi 
ambient per a l’exploració, recerca o explotació d’hidrocarburs utilitzant la tècnica de la fractura hidràulica.  Veure 

 Correcció d’errates del Reial decret 744/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 929/1995, de 9 

de juny, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters, en matèria de 
requisits específics per als gèneres i les espècies de plantons de fruitera destinats a la producció fructícola, requisits 

específics que han de complir els proveïdors, inspeccions oficials i requisits d’etiquetatge, precintat i embalatge. Veure 
 Ordre APM/427/2017, de 4 de maig, per la qual s’aproven les mesures de protecció, i el Pla de Conservació de les 

orques de l’Estret i Golf de Cadis.  Veure 
 Reial decret 486/2017, de 12 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de 

desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca quan a les ajudes a la paralització definitiva i temporal de 

l’activitat pesquera, i el Reial decret 1549/2009, de 9 d’octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació al Fons 
Europeu de la Pesca.  Veure 

 Ordre APM/403/2017, de 8 de maig, per la qual s’autoritza un transvasament des dels embassaments de Entrepeñas-
Buendía, a través de l’aqüeducte Tajo-Segura, de 7,5 hm3 per a proveïment per al mes de maig de 2017. Veure 

 Resolució de 27 de març de 2017, de la Secretaria General de Pesca, per la qual s’aproven els criteris de bussejo 

responsable en reserves marines. Veure 

Jurisprudència   

Unió Europea 

 Sentència del Tribunal de justícia de la Unió Europea (Sala Sexta), de 17 de maig de 2017, assumpte C-388/16P, pel 

qual es resol el Recurs de Cassació sobre l’anul·lació de la Decisió d’Execució (UE) 2015/1119 de la Comissió, de 22 de 
juny de 2015, per la qual s’exclouen del finançament de la Unió Europea determinats despeses efectuade3s pels Estats 

membres amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 

Rural (Feader).  Veure 
 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Segona), de 26 d’abril de 2017, assumpte C-142/16, pel 

qual es resol l’incompliment de la Directiva 92/42/CEE sobre conservació dels hàbitats naturals.  Veure 
 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Tercera), de 26 d’abril de 2017, assumpte C-535/15, pel 

qual es resol la qüestió prejudicial en relació amb la interpretació del Reglament (CE) nº 1907/2006 (Reglament REACH) 

sobre registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics.  Veure 
 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Cinquena), d’11 de maig de 2017, assumpte T-115/15, pel 

qual es resol l’anul·lació d’una Decisió de 12 de desembre de 2014 en relació amb l’annex XIV del Reglament (CE) nº 
19/07/2006 (Reglament REACH) sobre registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics.  

Veure 

Espanya 

 Sentència del Tribunal Suprem de Madrid de 17 de maig de 2017, sobre l’Acord del Consell de Ministres de 27-06-14 

pel qual es “Declara exclòs el procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental el projecte “Protecció del Front Litoral de 
Sant Andrés””, consistent en la construcció d’un espigó exempt per a la defensa de la costa situat en aigües que formen 

part de la zona de servei del port de Santa Cruz de Tenerife.  Veure 
 Sentència del Tribunal Suprem de Madrid d’11 de maig de 2017 sobre Pla General d’Ordenació Urbana.  Veure 

 Sentència del Tribunal Suprem de Madrid de 9 de maig de 2017 sobre Impugnació del Reial Decret 951/2015, de 14 de 

novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària.  Veure 

Articles    

 Franco, Dabel Leandro (2016). La qüestió animal: entre la regulació del comerç i la desmercantilizació del viu. veure 
 Modolell i Boira, Gemma (2017).  El TJUE interpreta la Directiva de Responsabilitat Mediambiental.  veure 

 López Pérez, Fernando (2017).  La construcció del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears i la seva 

problemàtica judicial: especial consideració a la seva proposta de designació com a espai Xarxa Natura 2000. veure 
Publicacions de membres del CEDAT Capítols de llibres o articles de revista 

 Casado Casado, Lucía; Fuentes i Gasó, José Ramón; i uns altres (2017) Dret Ambiental Local de Catalunya. Tirant lo 
Blanch. veure 

 Casado Casado, Lucía; Iglesias Márquez, Daniel; De la Varga Pastor, Aitana; Rodriguez Beas, Marina; i uns altres (2017).  
Dret ambiental en temps de crisi.  Tirant lo Blanch. veure 

Publicacions de recent adquisició  Disponibles en CRAI 

 Ambrus, Monika; Rayfuse, Rosemary Gail; Werner, W.G. Risk and the regulation of uncertainty in International law  New 
York: Oxford University Press, 2017 

 Ruiz Lobato, Alejandro. La incidència de la directiva de emisiones Industriales en el régimen jurídico catalán de 
prevención y control ambiental de actividades. Tarragona: Publicaciones URV, 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:32017R0834
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:32017R0822
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:52017XC0517%2801%29
http://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-5831-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-5086
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5508.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/pdfs/BOE-A-2017-5474.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/10/pdfs/BOE-A-2017-5082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/10/pdfs/BOE-A-2017-5108.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495384389575&uri=CELEX:62016CJ0338
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190143&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691427
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190165&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205246
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190590&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205246
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8024955&links=medio%20ambiente&optimize=20170519&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8024979&links=medio%20ambiente&optimize=20170519&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8024970&links=medio%20ambiente&optimize=20170519&publicinterface=true
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/314950
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/314950
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/el-tjue-interpreta-la-directiva-de-responsabilidad-medioambiental/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2017/04/2017_05_02_Lopez_Perez_Almacen-residuos-nucleares.pdf
https://www.tirant.com/editorial/libro/dret-ambiental-local-de-catalunya-lucia-casado-casado-9788491199915
https://www.tirant.com/editorial/libro/derecho-ambiental-en-tiempo-de-crisis-alberto-munoz-fernandez-9788491199885
http://cataleg.urv.cat/record=b1514575~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1514666~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1514666~S13*cat


 Abate, Randall. Climate justice: case in global and regional governance challenges. Washington D.C.: Environmental 
Law Institute, 2016 

 Hamilton, Clive. Defiant earth: the fate of humans in the anthropocene. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity, 2017 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

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

https://cataleg.urv.cat/record=b1514785~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1514786~S13*cat

