
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Economia circular 

Agenda    

Acte de Presentació del llibre del Dr. José Miguel García Asensio "Anàlisi jurídic de Els Aprofitaments Forestals" 
Data i Lloc: 16 de novembre de 2017; Sala de Graus Campus Catalunya URV, Tarragona, Espanya. 

Organitza: Facultat de Ciències Jurídiques Universitat Rovira i Virgili  
Per a més informació: cedat.cat  

9è Congrés de Reciclatge de Paper 

Data i Lloc: 16 de novembre de 2017; Madrid, Espanya. 
Organitza: Associació Espanyola de Recicladores Recuperadors de Paper i Cartró 

Per a més informació: congresoreciclajepapel.com 
XIII Jornades Tècniques de Sanejament i Depuració. Reutilització d'Aigües Depurades: Una necessitat i un 

repte  

Data i Lloc: 16 i 17 de novembre de 2017; Múrcia, Espanya 
Organitza: Entitat de Sanejament i Depuració de la Regió de Múrcia 

Per a més informació: esamur.com 
I Congrés Young Water Professionals Spain 

Data i Lloc: 16 al 18 de novembre de 2017; Bilbao, Espanya 
Organitza: IWA The International Water Association Young Water Professionals 

Per a més informació: ywp-spain.es  

I Fòrum sobre aprofitament de l'energia dels residus  
Data i Lloc: 21 de novembre de 2017; Madrid, Espanya. 

Organitza: Direcció general d'Indústria, Energia i Mines - Fundació de l'Energia de la Comunitat de Madrid. 
Per a més informació: fenercom.com 

Conferència COP23 Fiji "The Day After" 

Data i Lloc: 21 de novembre de 2017; Madrid, Espanya 
Organitza: SUST4IN 

Per a més informació: sust4ain.com 
2a Jornada de Logística Sostenible. Reptes i desafiaments de la distribució urbana de mercanciía: tendències i 

models de negoci 
Data i Lloc: 21 de novembre de 2017; Barcelona, Espanya 

Organitza: Grup Logística Sostenible 

Per a més informació: laboratorioecoinnovacion.com 
Invasions Biològiques - Punt de trobada entre la recerca i la gestió 

Data i Lloc: 21 de novembre de 2017; Barcelona, Espanya 
Organitza: CREAF- Societat Catalana de Biologia ICHN 

Per a més informació: creaf.cat 

Model Econòmic i Migracions Globals 
Data i Lloc: 28 de novembre de 2017; Barcelona, Espanya 

Organitza: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
Per a més informació: cccb.org 

Fira Internacional de les Solucions Mediambientals ECOFIRA 

Data i Lloc: 28 al 30 de novembre de 2017; València, Espanya 
Organitza: ECOFIRA 

Per a més informació: ecofira.feriavalencia.com 
Píndola de Dret Ambiental: pròximes novetats legislatives en medi ambient 

Data i Lloc: 4 de desembre de 2017; Barcelona, Espanya 
Organitza: Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 

Per a més informació: coamb.cat 

World Efficiency Solutions 2017  
Data i Lloc: 12 al 14 de desembre de 2017; Paris, França 

 Tarragona 
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Editorial 

http://www.cedat.cat/noticias/937/acto-de-presentacion-del-libro-del-dr-jose-miguel-garcia-asensio
http://www.cedat.cat/noticias/937/acto-de-presentacion-del-libro-del-dr-jose-miguel-garcia-asensio
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http://www.congresoreciclajepapel.com/
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https://www.fenercom.com/pages/informacion/evento.php?id=533
http://www.sust4in.com/20171121-conferencia-cop23-fiji-the-day-after.html
http://laboratorioecoinnovacion.com/nuestras-actividades/2a-jornada-de-logistica-sostenible?utm_source=emailcampaign570&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Jornada+Log%C3%ADstica+Sostenible
http://www.creaf.cat/sites/default/files/events/documents/jornada_creaf_ichn_scb_2017.pdf
http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/model-economic-i-migracions-globals/227561
http://ecofira.feriavalencia.com/
https://www.coamb.cat/curs/pindola-de-dret-ambiental-properes-novetats-legislatives-en-medi-ambient/


Organitza: WE 

Per a més informació: world-efficiency.com 

Noticies    

Internacional 

 Líders indígenes demanen suport global en la lluita contra la desforestació veure 
 Increïble: així se veu el “mar d’escombraries” que causa problemes entre Hondures i Guatemala  veure 

 La meitat dels corals de Hawaii es decoloraron en 2014-2015 veure 
 Informe governamental dels EUA accepta que canvi climàtic és impulsat per activitat humana veure 

 La NASA assegura que el forat de la capa d’ozó és el més petit des de 1988 veure 
Unió Europea 

 Londres imposa una “taxa de toxicitat” als vehicles veure 

 Administració de Residus a la Unió Europea: Feia una Economia Circular – Com convertir residus en recursos veure 
 Brussel·les endureix els límits d’emissions de CO2 de la indústria de l’automòbil  veure 

 Europa avaluarà la Directiva sobre tractament d’aigües residuals urbanes veure 
 Líders i endarrerits en la política de residus de la UE veure 

Espanya 

 Màquines que et tornen diners quan recicles, ja disponibles a Espanya veure 
 Glifosat, el pesticida més freqüent en les aigües del Xúquer i del Tajo veure 

 El projecte d’una mina de coure en Galicia destapa la destrucció d’un castro veure 
 Revisionando la normativa mediambiental europea a Espanya: d’economia lineal a circular veure 

 El canvi climàtic pot estar afectant la distribució dels corals de la Mediterrània veure 
Catalunya 

 El Govern frena l’intent de Catalunya de tancar les nuclears en deu anys veure 

 Quatre nous Distintius de garantia de qualitat ambiental per a flotes i equipaments culturals veure 
 Publicats els anuncis d’informació pública dels inicis dels procediments de declaració d’una zona d’especial protecció de la 

qualitat acústica i d’un punt de referència en el Parc Natural de la Serra del Montsant i la seva àrea d’influència veure 
 Barcelona se suma als plans d’acció de la xarxa C40 contra el canvio climàtic veure 

 Ecovidrio premiarà al municipi català que més augmenti el reciclatge de vidre veure 

CEDAT 
 La persecució de les persones defensores del medi ambient: El cas de la Berta Càceres veure 

 Primer Congrés Català de Dret Ambiental “El Canvi Climàtic: Una mirada des de Catalunya” veure 
Normativa    

Unió Europea 

 Dictamen de la Comissió, de 7 de novembre de 2017, relatiu al pla d’evacuació de residus radioactius de la instal·lació de 

tractament de residus radioactius Neckarwestheim RBZ-N, situada a l’Estat federat de Baden-Württemberg (Alemanya). 
Veure 

 Dictamen de la Comissió, de 7 de novembre de 2017, relatiu al pla modificat d’evacuació de residus radioactius de la 

instal·lació de reciclatge de metalls Cyclife UK Ltd, situada a Workington, Cumbria (Regne Unit). Veure 
 Reglament (UE) 2017/2010 de la Comissió, de 9 de novembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) n.º 1099/2008 

del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a les estadístiques sobre energia, pel que fa a les actualitzacions per a les 
estadístiques anuals i mensuals sobre energia (Text pertinent a l’efecte de l’EEE.) Veure 

Espanya 

 Llei 2/2017, de 27 de juny, de declaració del Parc Natural Marítim – Terrestre des Trenc-Salobrar de Campos. Veure 

 Decreto Foral Legislatiu 1/2017, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Foral d’Ordenació del Territori i 

Urbanisme.  Veure 
 Llei 4/2017,  de 3 d’octubre, de protecció i benestar dels animals de companyia a Galicia. Veure 

 Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva 
utilització en operacions de farciment i obres distintes a aquelles en les que es van generar. Veure 

Catalunya 

 Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i las vies de gestió dels residus a Catalunya. Veure   

Jurisprudència   

Unió Europea 

 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Tercer), de 13 de setembre de 2017, assumpte C-111/16, pel 

qual es resol la qüestió prejudicial en relació amb la interpretació del Reglament 1829/2003, sobre aliments i pinsos modificats 
genèticament i del Reglament 178/2002, sobre seguretat alimentària. Veure 

 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Desena), de 14 de setembre de 2017, assumpte C-320/15, pel 
qual es resol el recurs contra Grècia por incompliment de la Directiva 91/271/CE, de sanejament i depuració d’aigües 

residuals. Veure 
 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Primera), de 20 de setembre de 2017, assumptes C 215/16, C 

216/16 y C 221/16, per la qual es resol la qüestió prejudicial plantejada en relació amb la interpretació de la Directiva 

2009/28/CE, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables.  Veure 

Espanya 

 Sentencia 91/2017 del Ple del Tribunal Constitucional, de 6 de juliol de 2017.  Recurs d’inconstitucionalitat 6642-2011.  
Interposat pel Govern de Canàries en relació amb diversos articles de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.  

Competències sobre règim jurídic de les administracions públiques, ens locals, urbanisme i energia: desaparició sobrevinguda 

https://www.world-efficiency.com/en/Home/#xtor=AD-18-[RETEMA-265x140]
https://www.efe.com/efe/espana/portada/lideres-indigenas-piden-apoyo-global-en-su-lucha-contra-la-deforestacion/10010-3417932
https://www.lmneuquen.com/increible-asi-se-ve-el-mar-basura-que-causa-problemas-honduras-y-guatemala-n570093
https://www.debate.com.mx/mundo/La-mitad-de-los-corales-de-Hawai-se-decoloraron-en-2014-15-20171103-0396.html
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/informe-gubernamental-de-eeuu-acepta-que-cambio-climatico-es-impulsado-por-actividad-humana-articulo-721586
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2017/11/03/la-nasa-asegura-que-el-agujero-de-la-capa-de-ozono-es-el-mas-pequeno-desde-1988/
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2017/11/03/la-nasa-asegura-que-el-agujero-de-la-capa-de-ozono-es-el-mas-pequeno-desde-1988/
https://elpais.com/elpais/2017/10/27/opinion/1509105804_137721.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/27/opinion/1509105804_137721.html
https://wupperinst.org/en/a/wi/a/s/ad/4093/
https://elpais.com/economia/2017/11/08/actualidad/1510129523_090462.html
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/europa-evaluara-la-directiva-sobre-tratamiento-de-aguas-residuales-urbanas-14955
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/lideres-y-rezagados-en-la-politica-de-residuos-de-la-ue-14931
https://ecoinventos.com/maquinas-que-te-devuelven-dinero-cuando-reciclas-espana/
http://www.ecologistasenaccion.org/article35254.html
https://elpais.com/ccaa/2017/11/06/galicia/1509999013_284283.html
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/revisionando-la-normativa-medioambiental-europea-en-espana-de-economia-lineal-a-circular-15001
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/el-cambio-climatico-puede-estar-afectando-a-la-distribucion-de-los-corales-del-mediterraneo-14944
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/03/actualidad/1509723721_533265.html
http://territori.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=302946
http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/20171117_publicacio_declaracio_ZEPQA_Montsant
http://www.efeverde.com/noticias/barcelona-red-c40-grandes-ciudades-cambio-climatico/
http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20171106/ecovidrio-premiara-al-municipio-catalan-que-mas-aumente-el-reciclaje-de-vidrio-6405828
http://diaridigital.urv.cat/es/la-persecucion-de-las-personas-defensoras-del-medio-ambiente-el-caso-de-berta-caceres/
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-catala-dret-ambiental/es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017A1110(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017A1110(03)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2010&qid=1510345158207&from=ES
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10677/596640/ley-2-2017-de-27-de-junio-de-declaracion-del-parqu
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/168/Anuncio-0/
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171011/AnuncioC3B0-051017-0001_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-A-2017-12043.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639855.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194406&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=628684
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194426&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3292452
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194643&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3293193


d’objecte pel que fa a actuacions de renovació i rehabilitació urbana; adequat exercici de les competències estatals en matèria 

de qualitat de la regulació, règim de llicències, planificació energètica vinculant i creació d’un fons per a la compra de crèdits 

de carboni. Veure 
 Sentència del Tribunal Suprem de 7 de juliol de 2017 Sala de lo Contenciós-Administratiu, Secció 3ª. Recurs de Cassació 

17/83/2015.  Interposat per la Fundació Oceana contra la sentència de la Secció Desena de la Sala de lo Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de data 18 de març de 2015, dictada en el recurs de dit ordre 

jurisdiccional seguit davant la mateixa sota el núm. 816/2013, a instància de la mateixa recurrent, contra la resolució de la 
Subdirecció General de Recursos de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Foment, de 15 de novembre de 2012, que 

va inadmetre el recurs d’alçada contra la resolució de la Direcció General de la Marina Mercant, de 7 de març del 2012.  
Veure 

 Sentència del Tribunal Suprem de 14 de setembre de 2017.  Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 3ª.  Recurs contenciós-

administratiu núm. 1/811/14, interposat per la mercantil Rofeica Energia S.A., contra el Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, 
pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus i 

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

 Sentencia 109/2017 del Ple del Tribunal Constitucional, de 21 de setembre de 2017.  Recurs d’inconstitucionalitat 2540/2017.  
Interposat pel President del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de les Illes Balears 12/16, de 

17 d’agost, d’avaluació ambiental de las Illes Balears.  Competències sobre medi ambient i procediment administratiu: nul·litat 
dels preceptes legals autonòmics que, vulnerant la normativitat bàsica estatal en la matèria, introdueixen causes d’exempció 

de l’avaluació ambiental estratègica, estableixen la nul·litat d’actes administratius per omissió d’informes tècnics i permeten 

l’esmena de l’avaluació ambiental omesa. Veure 

Catalunya 

 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 4 de maig de 2017.  Sala de lo Contenciós-Administratiu, Secció 
3ª.  Recurs Contenciós-Administratiu interposat per una ciutadana en contra de la sentència d’instància que atorga la llicència 

de funcionament d’un bar.  El recurs pretén la revocació de la sentència d’instància i l’estimació del seu recurs.  Contaminació 

Acústica. Veure  

Articles    

 Morron Lingl, Christian (2017).  L’abast de la pena d’inhabilitació per a la l’exercici de la professió de gestor de residus. veure 

 Soriano-Montagut Jené, Laia (2017).  El Tribunal Constitucional declara inconstitucionals i nuls alguns preceptes de la Llei 

balear d’avaluació ambiental. veure 
 García García, Sara (2017).  El Comitè Europeo de las Regions s’implica amb força en la protecció del medi ambient elaborant 

diversos Dictàmens amb importants propostes i recomanacions en la matèria.  veure 
Publicacions de membres del CEDAT Capítols de llibres o articles de revistes 

 Jaria Manzano, Jordi; Ávila Santamaría, Ramiro; Campusano Droguett, Raúl; Galdámez Zelada, Loliana; Lucas Garín, Andrea 
(2017).  Medioambiente, conflictos socioambientales y derechos humanos.  En: “Anuario de Derechos Humanos Universidad 

de Chile”.  Num.  13, p. 13-19.  veure 
 Pallarés Serrano, Anna (2017).  Estudio sobre las fortalezas y debilidades de la planificación de montes.  En “Revista en 

derecho urbanístico y medio ambiente”.  Año. 51, Num. 314. veure 

 De la Varga Pastor, Aitana (2017). Tendencias y retos pendientes de la inspección ambiental en el actual contexto de 
liberalización de las actividades económicas.  En “Revista de derecho urbanístico y medio ambiente”.  Año 51, Num. 314. 

veure 
 Cocciolo, Endrius; Ricarte, Thays (2017).  The Reluctant Fracker, Shale Gas and the Energy Transition towards Sustainability 

in Europe.  En “Energy Transitions, Regulatory and Policy Trends”.  Vol. 5. veure 

 Cardesa – Salzmann, Antonio (2017). Monitoring and compliance mechanism.  En: Biodiversity and Nature Protection Law 
Elgar Encyclopedia of Environmental Law. Vol. III. 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 

 

 
 

 
 

 

 
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 
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