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 Renovables 

L’Agència Europea de Medi Ambient va anunciar en el mes de febrer passat que el desenvolupament de les energies 
renovables a Europa té efectes des del punt de vista de la reducció dels gasos d’efecte hivernacle a Europa. En concret, 

l’Agència Europea conclou que el creixement en l’ús d’aquestes energies ha permès reduir en un 7% les emissions de gas 
d’efecte hivernacle en relació amb les que s’haguessin produït sense l’ús d’aquestes energies en el període comprès entre 

2005 y 2012. En definitiva, d’acord amb un model de transició energètica progressiva, el creixement de les energies 
renovables acaba tenint efectes en el context d’un menor impacte sobre el clima, d’acord amb les conclusions de l’Agència 

Europea. 

El mateix estudi ha constatat el creixement sistemàtic de l’ús de les energies renovables a Europa, amb alguna excepció 
puntual, encara que és cert que aquest creixement no és uniforme i no permet, en tots els casos, arribar als objectiu de 

l’Horitzó 20-20-20 en tots els estats europeus. En aquest sentit, hi ha països que ja han aconseguit situar-se en el 
percentatge d’ús d’energies renovables, en un context de mix energètic, que es va fixar el 2007, mentre que altres no s’hi 

ha apropat i, d’acord amb les dades de l’Agència Europea, és molt improbable que arribin a les quotes compromeses per al 

2020. 

Entre aquests estats està Espanya, que, encara que augmentat el pes de les renovables en el conjunt del seu consum 

energètic, es troba lluny de d’arribar a l’objectiu local del 20%  que li havia estat fixat. Aquesta situació permet reflexionar 
sobre l’ús que ah rebut les energies renovables a Espanya en els darrers anys, que ha transitat des d’una situació 

favorables, que estimulava la inversió i permetia l’augment de la seva presència en l’oferta energètica —així com el 

desenvolupament de tecnologies amb notable potencial exportador—, a una situació de penalització, fomentada per les 
grans companyies elèctriques, que han fet valer la seva capacitat de lobbying, augmentada pels efectes de la porta giratòria 

entre el món empresarial i la política, per aconseguir un disseny del mercat energètic favorable als seus interessos, però 
negatiu tant des del punt de vista dels processos de transició energètica, lligats a la mitigació del canvi climàtic i a la 

disminució del consum de recursos no renovables, així com a una major democratització de l’energia, afavorint 
l’autoproducció i la proximitat entre la font i el consum. Així, les previsions de l’Agència Europea del Medi Ambient posen en 

entredit les opcions espanyoles en relació amb l’ordenació del seu mercat energètic i subratllen les disfuncions que produeix 

la situació d’oligopoli que protagonitzen les grans companyies energètiques, que condiciona qualsevol opció de transició 
energètica rellevant i funcional. 

Març 2015 

Internacional: 

Oceans contaminats per tones de plàstics 

La quantitat de plàstic que acaba als oceans, que oscil·la entre 4,8 i 12,7 milions de tones cada any, pot multiplicar-se per 

deu en la propera dècada si no es milloren les pràctiques internacionals de gestió d'escombraries. 

Els científics van prendre com a referència la mitjana, que són 8 

milions de tones, per donar per primera vegada una xifra concreta de 
la quantitat de plàstic que va als oceans cada any. 

Països responsables: la investigació indica que els responsables de la 
majoria dels abocaments són una llista de 20 països, que inclou Xina 

en primer lloc, seguida d'Indonèsia i Filipines, i que tanca Estats 
Units. 
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Segons les seves projeccions, la xifra de plàstic que s’aboca al mar augmenta cada any, per la qual cosa calculen que en 

aquest 2015 arribaran als oceans 9,1 milions de tones. 

Propera dècada: de no prendre mesures, l'equip adverteix que la quantitat de plàstic podria ser deu vegades major en la 
propera dècada i tenir un impacte acumulatiu de fins a 155 milions de tones per a l'any 2025. 

Font: EFEverde (12 de febrer de 2015) 
http://www.efeverde.com/noticias/oceanos-contaminados-por-toneladas-de-plasticos/ 

Taurons del petroli en el Àrtic 

La febre de l'or negre té molts noms i logos. Moltes empreses, amb diferents 
banderes, volen apuntar-se a aquest nou camp d'exploració que s'obre amb el 

desglaç de l'Àrtic i que s'estima que amaga el 15% de les reserves de petroli que 

queden per descobrir. 

Aquest passat mes de gener s'ha batut un nou rècord. L'extensió de gel àrtic al 
gener de 2015 ha estat la tercera més baixa en aquest mes des de 1979. El 

sector del petroli, un dels causants del canvi climàtic que està darrere d'aquest 

desglaç, mira amb ulls llaminers el mar que es va obrint a la frontera de l'Àrtic. 

Les bones notícies és que no és massa rentable. L'Àrtic és un oceà remot i amb 
unes condicions climàtiques dures. Amb la baixada del preu del barril, per sota 

dels 60 dòlars, moltes d'aquestes empreses estan asseient-se en la banqueta i congelant, mai millor dit, els seus plans 

d'exploració. Però precisament la causa d'aquesta bona notícia, el preu del barril, és l'altra cara de la moneda. Quan tingui 
un preu acceptable per a que sigui rentable foradar el fons marí àrtic a la recerca de petroli, les empreses s'aixecaran de la 

banqueta i entraran de nou en el terreny de joc. 

Font: Ecoticias (18 de febrer de 2015) 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/100457/Tiburones-petroleo-%C3%81rtico  

L'ús de fertilitzants sobrepassarà 200 milions de tones el 2018 

L'ús de fertilitzants en l'agricultura sobrepassarà 200 milions de tones el 2018 degut a que la capacitat global de fabricació 

d'aquests productes anirà en augment, així com la producció de primeres matèries.  

Així ho ha advertit l'Organització de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) en un nou informe sobre les tendències 
mundials d'aquestes substàncies. 

L'ús excessiu dels fertilitzants porta a la contaminació del sòl i l'aigua. D'altra banda, la subutilización condueix a la 
degradació de la terra i la disminució del seu rendiment. 

La FAO va estimar que la demanda de fertilitzants que contenen nitrogen creixerà més ràpid a l'Àfrica subsahariana, a un 
ritme de 4,6%, enfront a l'Amèrica del Nord, en la qual es preveu un augment anual de 0,5%. 

En el cas d'Amèrica Llatina i el Carib, la regió dependrà de les importacions de tres nutrients més comuns, com el nitrogen, 

el fosfat i el potassi, i s'espera que l'ús de fertilitzants creixi a un ritme anual del 3,3%. 

Font: Ambientum (18 de febrer de 2015) 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-uso-de-fertilizantes-sobrepasarA-200-millones-de-toneladas-en-2018.asp  

Nova amenaça per a la capa de ozó 

Substàncies de vida molt curta, com el diclorometà, 

comencen a ser una amenaça per a la capa d'ozó i no 

estan prohibides pel protocol de Montreal. 

Se sabia que els clorofluorcarbonats (CFC), gasos que 
s'usaven en el sistema de refrigeració, destruïen la 

capa d’ozó que ens protegeix dels nocius rajos 

ultraviolats del Sol. Conforme s'anava estenent el seu 
ús, la capa d'ozó va anar afeblint-se. La situació de la 
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capa d'ozó va fer saltar les alarmes quan es va descobrir que el forat de la capa d'ozó sobre el pol Sud anava creixent 

alarmantment. Des que va entrar en vigor el tractat, la capa ha anat recuperant-se lentament. Però trigarà molt de temps a 
tornar als nivells preindustrials. 

No obstant això, un nou estudi apunta a que nous gasos que no estan prohibits i que no estan recollits en el tractat estan 

sent alliberats a l'atmosfera amb les mateixes conseqüències nefastes sobre la capa d’ozó. Es tracta de les substàncies de 

vida molt curta o VSLS, en les seves sigles en anglès, la generació del qual augmenta ràpidament. 

L'origen dels VSLS pot ser natural o industrial, però la producció industrial d'aquestes substàncies no està controlada pel 
protocol de Montreal.  

Font: Neofronteras (22 de Febrer de 2015) 
http://neofronteras.com/?p=4621  

Xina: Eximiran d’impostos a vehicles d’energia renovable 

Xina beneficiarà a més de 42 mil persones que van adquirir des de setembre 
passat vehicles que operen amb energies netes en eliminar un impost de 10 

per cent que es manté per a la resta dels automòbils. 

El Ministeri d'Indústria i Informació Tecnològica va donar a conèixer també que 

s'han designat nous models d’autos motoritzats de 57 fàbriques que podrien 
beneficiar-se també d'aquesta exempció de gravàmens. 

L'objectiu és promoure l'ús d'aquests vehicles, que estalvien energia, i redueixen la contaminació. 

La regulació, que estarà vigent fins a finals de 2017, estableix que els qui adquireixin autos elèctrics o híbrids no hauran de 
pagar l’impost de compra, que equival al voltant del 10 per cent del preu del vehicle. 

Font: Noticiasambientales (22 de Febrer de 2015) 
http://noticiasambientales.com.ar/index.php?leng=es&nombremodulo=Compromiso+ambiental&id=4659  

 
L'Amazones ja no serà més el pulmó del planeta 

Els resultats de la investigació van demostrar que l'any de sequera, el que fins ara era considerat el "pulmó del planeta" va 
alliberar quantitats "substancials" de diòxid de carboni a l'atmosfera, mentre que l'any humit va alliberar i va absorbir la 

mateixa quantitat. 

Al 2011, el balanç de CO2 en la conca de l'Amazones es va 

mantenir neutral, però en cap dels dos casos va aconseguir reduir 
la quantitat d'aquest gas contaminant en l'atmosfera ni va fomentar 

el seu refredament. 

Si aquesta tendència continua, la regió es convertirà en una font de 

diòxid de carboni per a l'atmosfera que accelerarà l'escalfament 
global", va assenyalar John Miller, de l'Institut Cooperatiu de 

Recerca en Ciències Ambientals de la Universitat de Colorit (EUA), 

participant en l'estudi. Les condicions de sequera de 2010 van 
provocar, d'una banda, que la selva amazònica no creixés i que, en 

reduir-se la fotosíntesi, la vegetació absorbís menys diòxid de 
carboni, i, per altre banda, que augmentessin els incendis i l'emissió 

de diòxid de carboni. 

El canvi climàtic, les variacions extremes en les precipitacions i l'augment de la temperatura van provocar un augment del 

diòxid de carboni emès en l'Amazones i podrien convertir aquesta zona verda del planeta, que abans contribuïa al 
refredament, en un emissor d'aquest gas accelerador de l'escalfament global. 

Font: Ecoportal (24 de Febrer de 2015) 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/El-Amazonas-ya-no-sera-mas-el-pulmon-del-planeta-segun-un-estudio  

 
"Es veu venir un desastre alimentari"– Informe sobre agrotòxics i transgènics 
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El manament de l’EPA per regular l'ús d’agroquímics com a insecticides i herbicides, així com per determinar els seus límits 

permesos en els aliments i l'aigua potable podria tenir un 
impacte dramàtic en la seguretat del subministrament 

d'aliments d'Estats Units. 

Els herbicides (per matar males herbes) són mescles de 

productes químics dissenyats per ruixar sobre les males 
herbes, es dipositen a l'interior de les plantes i inhibeixen 

els enzims necessaris perquè la planta deixi de viure. 
L'ingredient actiu en l'herbicida més àmpliament utilitzat és 

el glifosat, mentre que alguns herbicides contenen 2,4D. El 

2,4D és millor conegut com un component de l'Agente 
Naranja, un defoliant utilitzat àmpliament durant la Guerra 

de Vietnam.  Fins a la introducció dels cultius transgènics fa 
uns 20 anys, aplicaven els herbicides en els camps abans 

de la sembra, i després ho utilitzaven només amb moderació al voltant de cultius. El menjar que menjàvem de les plantes 
estava lliure d'aquestes substàncies químiques. 

La quantitat d'herbicida a base de glifosat introduïda en els nostres aliments ha augmentat enormement des de la 
introducció dels cultius transgènics. Múltiples estudis han demostrat que els herbicides a base glifosat són perillosos per a la 

salut pública. 

Font: Ecoportal (26 de febrer de 2015) 

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Transgenicos/Se-avecina-un-desastre-alimentario-Informe-sobre-agrotoxicos-y-
transgenicos  

Unió Europea: 

Les sardines es muden al nord per l'escalfament dels oceans 

L'augment continuat de la temperatura de l'aigua ha alterat l'estructura i la funció dels ecosistemes marins de tot el món. En 

l’Atlàntic nord el seu efecte ha estat fins i tot major, amb augments de fins a 1,3 ºC de la temperatura mitjana dels últims 
30 anys. 

Aquesta variació afecta directament a la freqüència i biogeografia d'un 

grup de peixos pelàgics, que inclou a la sardina (Sardina pilchardus), a 

l'aladroc (Engraulis encrasicolus), al sorell (Trachurus trachurus) i al 
verat (Scomber scombrus), entre d’altres, que s'alimenten de 

fitoplàncton i zooplàncton, i que són la base de la dieta de grans 
depredadors com els cetacis, grans peixos i aus marines. Aquests peixos 

també representen una important font d'ingressos per a la majoria de 

països costaners del món. 

Per demostrar les conseqüències de l'escalfament de l'aigua, l'equip de 
recerca va analitzar 57.000 censos de peixos de la pesca comercial 

realitzats de forma independent al llarg de la plataforma continental 

europea entre els anys 1965 i 2012, extrets de les dades públiques 
facilitades pel Consell Internacional per a l'Exploració dels Oceans 

(HISSIS). 

Els resultats revelen que les sardines i altres peixos són altament vulnerables a canvis en la temperatura dels oceans, per la 

qual cosa representen “un bioindicador excepcional per mesurar la direcció i velocitat del canvi climàtic que s'espera en un 
futur recent”. 

Font: Agenciasinc (17 de febrer de 2015) 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-sardinas-se-mudan-al-norte-por-el-calentamiento-de-los-oceanos  

Les renovables eviten un 7% d'emissions de CO2 a Europa 

El desenvolupament de les energies renovables a Europa està permetent reduir substancialment les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle, destaca l'Agència Europea del Medi ambient. Sense el creixement sostingut d'aquestes energies netes —

solar, eòlica i biomassa, entre altres— des de 2005, l'emissió a l'atmosfera d'aquests gasos hauria estat un 7% superior a la 
registrada el 2012, segons un informe de l'agència sobre renovables. 
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El treball repassa les últimes dades sobre consum d'energies netes a Europa i constata que augmenta en tots els països, 

excepte a Xipre, on es va estancar el 2013. A Espanya, un 14,9% de l'energia consumida aquest any procedia de fonts 
renovables, la qual cosa equival a un increment del 0,6% pel que fa a l'any anterior. Ja hi ha 10 països de la Unió Europea 

que han aconseguit l'objectiu de la quota de renovables sobre el total d'energia consumida que va fixar la Comissió Europea 
el 2007. 

Espanya no està entre ells, i la EEA ja ha avisat —en un informe publicat al desembre— que és “molt improbable” que 
compleixi l'objectiu europeu d'una participació conjunta del 20% al 2020. Aquesta meta és col·lectiva; cada país té objectius 

individuals en funció de la seva situació prèvia. El d'Espanya és del 20%. Suècia, per exemple, té un objectiu del 49% i el 
2013 ja havia superat el 54%.  

Font: El País (18 de febrer de 2015) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/18/actualidad/1424291531_120956.html  

La defensa del clima i l'alimentació recupera terreny enfront dels agrocombustibles a Europa 

El penúltim pas per a la reforma de les polítiques europees d’agrocombustibles recuperen terreny a favor del clima i 
l'alimentació. La Comissió de Medi ambient del Parlament Europeu va ratificar mesures per limitar els impactes d'aquests 

carburants, que aquesta institució ja va defensar en una etapa prèvia del procés de reforma. La posició recolzada 
majoritàriament és clarament insuficient, però va en la direcció correcta, segons Ecologistes en Acció, donades les 

implicacions de la política actual i la posició del Consell de la Unió Europea, molt més propera al lobby del sector. 

La votació de la Comissió de Medi ambient (ENVI) col·loca les fitxes i atorga un ferm mandat per a la negociació entre el 

Parlament Europeu i el Consell de la UE, que defensen fins ara posicions diferents. Hauran d'aconseguir un acord per a la 
reforma de les directives d'Energies Renovables (XARXA) i Qualitat de Combustibles (FQD) quant a aquests carburants. 

És positiu que es votés a favor de la consideració de les emissions de gasos d'efecte hivernacle vinculades als factors ILUC. 
Però és negatiu que aquests factors únicament es tinguin en compte a partir a partir de 2020 i solament en la directiva de 

qualitat de combustibles. Queden almenys cinc anys més de carburants com els agrodiesel d'olis de soia o palmell, que 
generen grans emissions de gasos d'efecte hivernacle i estan provocant importants problemes de desforestació i impactes a 

les comunitats camperoles del Sud o el Sud-est Asiàtic.  

Font: Ecologistas en Acción (25 de febrer de 2015) 

http://www.ecologistasenaccion.org/article29525.html  

La Red Europea contra els Delictes Ambientals presenta les seves recomanacions per a lluitar contra la caça 

il·legal 

L’ENEC presenta les recomanacions legals per reduir la caça i la captura il·legal d'aus acordades pels seus membres durant 

el I Taller Europeu contra el Crim Ambiental. Entre les accions que es proposen destaquen algunes com la necessitat 
d'avaluar la manera en que la legislació penal nacional està servint a la UE per protegir les diferents espècies d'aus i 

harmonitzar les sancions penals en els diferents estats membres. En aquest sentit s'han detectat les diferents penes que 
s'apliquen a l'hora de jutjar un delicte contra la fauna en la UE. 

Per una altra, ENEC també va assenyalar la importància d'adoptar 
mesures d'especialització i sensibilització dirigides als agents 

encarregats d'assegurar l'aplicació del dret, com jutges, fiscals, 
agents de l'autoritat o advocats. A més els experts en caça il·legal 

integrants de l’ENEC, van destacar l'important paper que juguen les 

organitzacions no governamentals en la lluita enfront els delictes 
contra la fauna i la importància del reconeixement legal del seu dret 

a actuar en les causes penals que s'obrin en aquests casos. 

Altres recomanacions es refereixen a la importància de millorar 

l'aplicació de les Directives d'Aus i Hàbitats en els diferents Estats 
membres de la UE i de crear xarxes d'intercanvi d'informació entre els diferents actors implicats en la protecció de la fauna. 

Font: Ambientum (24 de Febrer de 2015) 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Red-Europea-contra-los-Delitos-Ambientales-presenta-sus-

recomendaciones-para-luchar-contra-la-caza-ilegal.asp  
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Detecten l’arribada a Europa de la “puça groga” 

Investigadors de les Universitats de Lleó (ULE), L’Autònoma de 

Barcelona i el CREAF (Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions 
Forestals), han localitzats a La Selva del Camp (Tarragona) i Blanes 

(Girona )la denominada “puça groga de la canya de sucre”, que 

s’alimenta de plantes de la família de les gramínies i que es creu que 
podria haver arribat a Espanya des de el Nord d’Àfrica.  

Es tracta del primer cop que es detecta aquí, i tot i que es desconeix 

fins a quin punt pot arribar a ser una amenaça per als cultius de 

plantació d’arròs i blat, els seus descobridors recomanen crear un 
mapa de la distribució d’aquesta espècie en el nostre continent i 

avaluar la seva potencialitat com a plaga. 

Font: Ambientum (24 de febrer de 2015) 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Detectan-la-llegada-a-Europa-del-pulgon-amarillo.asp  

Espanya: 

La teranyina de l'amiant segueix escampant el seu verí 

La utilització de l'amiant, un material incombustible de baix cost i eficaç com a aïllant, es va prohibir a Espanya el 2002, però 

fins llavors es va usar de forma general en els sectors de construcció, indústria naval, siderúrgia, automoció i ferrocarrils, 

entre uns altres. 

Això va portar als seus treballadors a patir malalties com el mesotelioma, 
càncer pulmonar i asbestosis, els símptomes dels quals triguen a aflorar 

entre 20 i 40 anys. 

L’amiant està prohibit en 55 països, inclosos els 28 de la Unió Europea i 

Argentina, Xile, Hondures i Uruguai, però encara se segueixen extraient al 
món més de dos milions de tones anuals, principalment a Xina, Índia, 

Rússia, Brasil i Kazakhstan, segons dades de la no governamental 

Secretaria Internacional per a la Prohibició de l'Amiant. 

Cada any es produeixen al món 107.000 morts per càncer de pulmó, 
asbestosis i mesotelioma relacionades amb l'exposició laboral a l'amiant, 

segons l'Organització Mundial de la Salut. 

Font: Ipsnotícias (16 de Febrer de 2015) 

http://www.ipsnoticias.net/2015/02/la-telarana-del-amianto-sigue-esparciendo-su-veneno/  

S'aprova el Marc Nacional de Desenvolupament Rural d'Espanya 2014-2020 

La Comissió Europea ha publicat l'aprovació del Marc Nacional de 

Desenvolupament Rural d'Espanya per al període 2014 – 2020. 

Constitueix el primer document de programació, consensuat amb les 
Comunitats Autònomes, necessari per a l'aplicació harmonitzada de la 

programació de Desenvolupament Rural per a l'horitzó 2020 a 
Espanya. 

Conté elements comuns per a diverses matèries. Entre elles: serveis 
d'assessorament, gestió i substitució d'explotacions agràries; 

agroambient i clima; agricultura ecològica; zones amb limitacions 
naturals i altres limitacions específiques.; mitjanes forestals; 

inversions de millora de les explotacions agràries; infraestructures públiques de regadiu; transformació i comercialització de 
productes agraris; instal·lació de joves agricultors, innovació i estratègia LEADER. 

A més el Marc inclou altres aspectes com: 

- Quadre financer resum de la contribució anual del FEADER als programes de desenvolupament rural a Espanya. 

 
Font: Ipsnoticias 

 
Font: Ambientum 

 
Font: Ambientum 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Detectan-la-llegada-a-Europa-del-pulgon-amarillo.asp
http://www.ipsnoticias.net/2015/02/la-telarana-del-amianto-sigue-esparciendo-su-veneno/
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- Mecanisme de transferència de fons entre programes, per aplicar en el cas que existeixi risc de descompromís. 

- Condicions comunes a diverses mesures, entre unes altres: la línia de base, exclusió del doble finançament, 
agricultor actiu, operacions que afectin a dues o més CCAA, etc. 

- Delimitació entre les mesures del programa nacional i els programes de les comunitats autònomes. 
- Instrument financer plurirregional d'adhesió voluntària. 

Font: Ambientum (17 de febrer de 2015) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Se-aprueba-el-Marco-Nacional-de-Desarrollo-Rural-de-Espana-20142020.asp  

Les 5 ONG ecologistes demanen la retirada de l'avantprojecte de llei de caça de Castella - La Manxa  

Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEU/BirdLife i WWF demanen que es retiri l'avantprojecte de Llei de 
Caça de Castella - La Manxa. Les ONG denuncien que aquesta llei no ha estat dissenyada pensant en la conservació de les 

espècies. De fet, insisteixen que només beneficia a certs àmbits de la caça i que no ha estat consensuada amb tots els 
sectors implicats. Així, sol·liciten al govern de Castella - la Manxa que desenvolupi un nou projecte en el qual es tinguin en 

compte les al·legacions realitzades pels grups conservacionistes. 

Les ONG recorden que l'avantprojecte de Llei de Caça de Castella - la Manxa afavoreix la 

intensificació de les pràctiques de caça. Això suposa un augment dels impactes, ja que 
proliferarien, per exemple, els closos en autoritzar la creació de tancats interiors en les 

finques, comprometent la riquesa de les poblacions. Igualment, tampoc afronta la pèrdua 

de qualitat genètica d'espècies autòctones, com la perdiu vermella, el cérvol ibèric o el 
senglar ibèric, ni els problemes de la caça menor relacionats amb els impactes de les 

activitats agrícoles. 

A més, promou certes pràctiques nocives que únicament afavoreixen al sector més 

industrial de la caça intensiva, permetent les soltes d'animals de granja en qualsevol finca a 
través de la nova figura de “caserna comercial”, la qual cosa suposa una greu deterioració 

ambiental. 

Font: WWF (20 de febrer de 2015) 

http://www.wwf.es/?33120/Las-5-ONG-ecologistas-piden-la-retirada-del-anteproyecto--de-
ley-de-caza-de-Castilla-La-Mancha  

Les nuclears espanyoles no compleixen amb totes les regles europees sobre seguretat enfront terratrèmols 

Les centrals nuclears de Trillo i Zorita, ambdues a Guadalajara, van 
executar els seus plans d'actuació davant terratrèmols. L'Estudi 

d'Impacte Ambiental del cementiri nuclear, a Cuenca, no preveu un 
estudi sismològic. El fracking pot induir la sismicitat i agreujar els 

problemes de seguretat en les instal·lacions nuclears. 

Davant el terratrèmol de 5,2 graus de magnitud ocorregut a la 

província d'Albacete, Greenpeace denuncia que el Consell de 

Seguretat Nuclear no ha realitzat encara la caracterització sísmica 
requerida per la Comissió Europea. Després de l'accident de 

Fukushima, Europa va recomanar en 2012 l'actualització de l'amenaça 
sísmica mitjançant la caracterització de les falles actives de la 

península Ibèrica. Però tres anys després, encara no ho ha fet, a 
pesar de que el Consell de Seguretat Nuclear també considerava que 

havia d'iniciar un programa d'actualització seguint la normativa més 

recent de l'OIEA. 

Font: Ecoticias (25 de febrer de 2015) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/100689/nucleares-espanolas-cumplen-reglas-europeas-seguridad-terremotos  

Gijón, entre les ciutats més contaminades d'Europa el 2030 si no es 
prenen mesures 

L'anàlisi, recollit per Europa Press, assenyala l'est d'Europa com una de les àrees 
més preocupants, destacant Polònia i Bulgària. No obstant això, també apareixen 

importants capitals europees com París (França) i Estocolm (Suècia). 

 
Font: Ecoticias 

 
Font: WWF 

 
Font: Euractiv 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Se-aprueba-el-Marco-Nacional-de-Desarrollo-Rural-de-Espana-20142020.asp
http://www.wwf.es/?33120/Las-5-ONG-ecologistas-piden-la-retirada-del-anteproyecto--de-ley-de-caza-de-Castilla-La-Mancha
http://www.wwf.es/?33120/Las-5-ONG-ecologistas-piden-la-retirada-del-anteproyecto--de-ley-de-caza-de-Castilla-La-Mancha
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/100689/nucleares-espanolas-cumplen-reglas-europeas-seguridad-terremotos
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Quant a Espanya, Gijón s'equipara a les ciutats abans esmentades, amb una previsió de contaminació molt alta per 2030. 

Altres llocs de la península com Madrid, la Comunitat Valenciana o alguns punts d'Andalusia, vaticinen també un nivell alt. 

Encara que tant des de la Comissió Europea com des del Consell Europeu estan centrant els seus esforços per reduir els 
nivells de contaminació emprant la legislació, els investigadors, després d'analitzar dades de gairebé 2.000 estacions de 

monitoratge de l'aire de tot el continent, asseguren que no serà suficient.  

Font: Euractiv (25 de Febrer de 2015) 

http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=9556  

Catalunya:  

Les emissions de CO2 associades al cicle integral de l'aigua de les xarxes urbanes es redueixen prop d'un 

60% en 8 anys 

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), de la Direcció General de Polítiques Ambientals, i l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) han determinat que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) associades al cicle integral de l’aigua de les 
xarxes urbanes s’han reduït prop d’un 60% des del 2007. 

Concretament, l’últim any avaluat, el 2013, les emissions vinculades a aquest cicle van ser d’unes 300.000 tones de CO2, 
mentre que fa 8 anys se situaven a l’entorn a les 520.000 tones. Per tant, l’estalvi aconseguit des de llavors és d’unes 

220.000 tones de CO2, l’equivalent al que emeten 220.000 turismes mitjans en un any (calculant 1 tona/any per vehicle). 
Aquestes xifres s’han pogut aconseguir gràcies a la determinació del factor d’emissió corresponent a l’any 2013, que va ser 

de 395 grams de CO2 per cada m3 consumit, i tenint en compte que el consum d’aigua per a usos urbans (xarxes 

d’abastament en alta i altres usos industrials) va ser aquell any de 749 hm3. 

La reducció d’emissions s’ha produït, bàsicament, per la millora energètica del sistema, incloent-hi la captació, la 
potabilització, la distribució en alta i en baixa, el sistema de clavegueram, el tractament de l’aigua residual, el retorn de  

l’aigua depurada al medi i la reutilització. També hi ha contribuït en bona part l’estalvi en el consum, entorn els 100 

hm3/any. La dotació domèstica en baixa s’ha situat al voltant dels 119 litres per habitant i dia per al conjunt de Catalunya,  
mentre que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha estat inferior fins i tot als 105 litres. En aquest sentit, ens situem entre 

les regions europees amb un menor consum d’aigua. De tots els factors d’emissió estimats en cada etapa del cicle, els que 
tenen més impacte són el del tractament de l’aigua residual, que emet 134 grams de CO2 per m3, bàsicament pel consum 

elèctric del bombament i de les estacions depuradores, i el de l’abastament d’aigua (captació, potabilització i distribució), 
que emet 159 grams de CO2 per m3. 

Font: Gencat (18 de febrer de 2015). 
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/co2-Ciclde-de-laigua  

Agricultura activa en cinc municipis la fase 2 del Pla d'actuació contra la sarna 

El departament d’Agricultura ha activat en cinc municipis de les Terres de 
l'Ebre l’anomenada Fase 2 contra el brot de sarna detectat en la població 

de cabra salvatge del Port. Esta mesura implica que a les zones on 

l'afectació és major i on baixa la densitat per la mortalitat, l’objectiu ja no 
és eliminar els animals infectats com a mesura per contenir la plaga, sinó 

deixar que l'afecció evolucione de forma natural. Esta fase 2 passa a 
aplicar-se als termes de Gandesa, Bot, Prat de Comte, Pinell de Brai i 

Horta de Sant Joan i en este cas només es capturaran i sacrificaran 

aquells animals que tenen la major part del seu cos afectada i tenen 
grans patiments. Les àrees de caça poc afectades es mantenen en Fase 1, 

en la qual les actuacions s'orienten a detectar i capturar els individus 
malalts per evitar la propagació de la malaltia. 

A data d’avui s’han abatut 69 animals, dels quals el 25% han donat negatiu a la malaltia malgrat les sospites inicials 
(animals molt vells, amb signes d’alopècia o altres problemes), informa el departament, que apunta que fora la reserva 

nacional, les actuacions han aconseguit reduir els casos.  

Font: Nació Digital (19 de febrer de 2015) 

http://www.naciodigital.cat/delcamp/ebrediari/noticia/3782/agricultura/activa/cinc/municipis/fase/pla/actuacio/contra/sarna  

 
Font: Nació digital 

http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=9556
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/co2-Ciclde-de-laigua
http://www.naciodigital.cat/delcamp/ebrediari/noticia/3782/agricultura/activa/cinc/municipis/fase/pla/actuacio/contra/sarna
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El devorador de suro 

Un petit coleòpter present de forma natural en els arbres surers de 

Catalunya, l’anomenat corc del suro (Coraebus undatus), s'ha 
expandit de forma explosiva en l'última dècada fins al punt de 

convertir-se en una plaga que ja ha malmès la producció en més del 

50% dels arbres i en un altre 20% ha causat greus perjudicis. 

L'insecte no afecta a la salut de la surera, però crea unes cicatrius 
internes en el suro que danyen el producte i redueixen radicalment el 

preu de venda. I tot indica que els motius que han afavorit l'expansió 

de l'insecte, començant per les sequeres, les altes temperatures i els 
incendis, s'engegantiran en dècades esdevenidores de resultes del 

canvi climàtic. Els propietaris estan desesperats. «De les 80.000 
hectàrees d’arbres surers que hi ha a Catalunya, ja solament s'aprofiten 50.000», resumeix Joan Rovira, secretari general 

del Consorci Forestal de Catalunya (*CFC). 

Font: El periódico (25 de Febrer de 2015) 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/devorador-del-corcho-alcornoque-3966055  

Transvasaments, canvi climàtic i caragol maçana, les principals amenaces del delta del Ebre 

Els transvasaments, el canvi climàtic i el caragol 

maçana, són les principals amenaces per al Delta 
de l'Ebre, ha explicat el director general de 

Desenvolupament Rural del Departament 

d'Agricultura i responsable del pla de lluita contra 
la plaga del caragol maçana, Jordi Sala. 

Jordi Sala ha qualificat així mateix el model de 

gestió del Delta de l'Ebre com a agrícola, rentable 

i de qualitat, que al mateix temps ha ajudat a 
situar el Delta com un dels espais humits més 

importants del sud d'Europa. Ara bé, segons ha subratllat Sala, "aquest model també té les seves amenaces". D'una banda, 
"la construcció de transvasaments riu amunt", que han minvat significativament l'aportació de sediments. No obstant això, 

l'amenaça més recent, segons ha reconegut, és "l'aparició d'una de les espècies invasores més perillosa, el caragol maçana, 

que de moment s'està controlant". 

I, més a llarg termini, el canvi climàtic, ja que "en ser un delta relativament jove, encara que es pot considerar que està en 
període d'assentament -el que vol dir d'enfonsament- amb el canvi climàtic es preveu una pujada del mar amb afectació 

directa a terres baixes com són els deltes". 

Font: La Vanguardia (25 de Febrer de 2015) 

http://www.lavanguardia.com/vida/20150225/54426520248/embalses-cambio-climatico-y-caracol-manzana-principales-
amenazas-delta-ebro.html  

Tria el consum de peix de custòdia, el nostre peix més sostenible 

El Projecte, Peix de Custòdia, s’emmarca dins del pla de custòdia marina dels 

“Canyons del Maresme” de l'entitat ambiental SUBMON, que funciona des del 2009. 

En aquesta regió abunda la fauna marina protegida com dofins i balenes, i trobem 
ecosistemes de gran importància per a la biodiversitat com les praderies de 

posidònia. 

A partir del 2013, es va voler millorar la protecció de la regió, amb la potenciació de 

la sostenibilitat a una de les activitats principals de la zona: la pesca. Així, es va 
contactar amb els pescadors del Port d’Arenys de Mar, que desenvolupen la seva 

activitat amb criteris de sostenibilitat i autogestió. Aquest model encaixa plenament 

amb l’etiqueta “Peix de custòdia”.  

 

 
Font: La Vanguardia 

 
Font: El periódico 

 
Font: Xarxanet 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/devorador-del-corcho-alcornoque-3966055
http://www.lavanguardia.com/vida/20150225/54426520248/embalses-cambio-climatico-y-caracol-manzana-principales-amenazas-delta-ebro.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150225/54426520248/embalses-cambio-climatico-y-caracol-manzana-principales-amenazas-delta-ebro.html
http://www.canyonsdelmaresme.cat/
http://www.submon.org/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Posidonia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Posidonia
http://www.canyonsdelmaresme.cat/peix-de-custodia-2/peix-de-custodia/
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Font: Xarxanet (22 de Febrer de 2015) 

http://xarxanet.org/ambiental/noticies/tria-el-consum-de-peix-de-custodia-el-nostre-peix-mes-sostenible  
 

URV – CEDAT - AAEDAT: 
 

 

Belo Monte i dret a la ciutat en Río de Janerio, professores brasileres imparteixen seminaris 
 

 
El passat dia 4 de febrer de 2015, a la Sala de Juntes de la Facultat de 

Ciències Jurídiques de la URV, les professores Danielle Anne Pamplona, 
de la Universidade Catòlica do Paraná (Curitiba, Brasil) i Danielle Annoni, 

de la Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Brasil), van 

participar a la quarta sessió dels seminaris “Les víctimes en el Laberint: la 
reparació de danys ambientals”, en els quals s'analitzaven casos 

paradigmàtics del projecte europeu EJOLT Environmental Justicie 
Organizations, Liabilities and Trade, finançat per la Comissió Europea dins 

del Setè Programa Marco per al període 2011-2015 i coordinat per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Les professores van comentar el cas 
de la represa Belo Muntanya en una ponència sota el títol “Les veus 

silenciades de l'aigua: el cas de Belo Monte”. 
 

D'altra banda, el dia 12 de febrer, després d'haver format part el dia anterior 
del tribunal de tesi doctoral de la Dra. Gabriela Fauth, la Dra. Rosangela 

Cavallazzi, especialista en dret i urbanisme de la Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, va analitzar el cas del Morro da Conceiçao (Rio de Janeiro, Brasil). 
La professora va posar l'accent principalment en el “dret a la ciutat”,  que té 

com a principal objectiu la consecució d'una vida digna per a tots els 
habitants de les urbs, així, va explicar com la influència de dos grans 

esdeveniments esportius mundials (Copa Mundial de 2014 i els Jocs Olímpics 

de 2016) aprofundeix i fa més visibles les pressions socials i econòmiques 
sobre el territori. Així mateix, va comentar com es manifesten les pressions 

globals del capitalisme, especialment les relacionades amb l'urbanism, la 
vulnerabilitat social dels habitants en el Morro da Conceiçao. 

 

Font: CEDAT  (4 de març de 2015) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#653 

Membres del CEDAT participen en cursos i conferències internacionals 

Durant les últimes setmanes, nombrosos membres del CEDAT han participat en cursos i conferències de caràcter 
internacional. És el cas del doctorand Daniel Iglesias Márquez, que va cursar el “Postgrau Iberoamericà en Governabilitat, 

Drets Humans i Cultura de Pau”, impartit per la Universitat de Castella la Manxa. En el marc del postgrau, el doctorand va 
impartir la comunicació “L'aplicació de la jurisdicció civil en cas de violacions de drets humans comeses per empreses 

multinacionals europees que operen en tercers països”. 

D'altra banda, les doctorandes Lorena Martínez i Stephanie Ascencio, van assistir 

juntament amb la professora Patricia Farnese (que realitza una estada de recerca al 
CEDAT), al simposi internacional “Biodiversity, Sustainable Development and the 
Law”, que va tenir lloc en la St. John’s Divinity School, a la Universitat de Cambridge 

els dies 21 i 22 de febrer de 2015. 

Així mateix, la doctoranda Thays 
Ricarte, va assistir a la conferència 

“Third World Approaches to 
International Law Conference: On 
Praxi and the Intellectual”, 

celebrada en la American University, al Caire (Egipte), del 21 al 24 de 
febrer. Es tracta de la primera conferència TWAIL (Third World 
Approaches to International Law) que té lloc en un país del Sud global. La 
investigadora va impartir la ponència “Missing Glances: Holistic Frames 
and Responsible Policies for a Sustainable Society”, en el marc de la sessió 

“The Praxi of Environmental Justice: Across Fourth and Third Worlds”. 

  
Font: CEDAT 
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http://xarxanet.org/ambiental/noticies/tria-el-consum-de-peix-de-custodia-el-nostre-peix-mes-sostenible
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Font: 

CEDAT  (4 de marzo de 2015) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#653 

 

Consortium meeting i training session del projecte europeu sobre empreses i drets humans 

Entre els dies 18 i 20 de frebrer de 2015, el Dr. Antoni Cardesa i la Dra. Paola 

Villavicencio van acudir al consortium meeting i a la trainning session del 
projecte europeu sobre empreses i drets humans: “Business and Human Rights, 
challenges for cross border litigation in the European Union”, en el qual 

participa el CEDAT juntament amb altres universitats i centres de recerca a 
nivell internacional. En els esdeveniments, que van tenir lloc a Sant Sebastià, 

País Basc, es va aprofundir en l'accés a la justícia en casos de vulneracions dels 
drets humans per part de les empreses multinacionals dins i fora de la UE, les 

obligacions corporatives, l'efectivitat dels mecanismes no judicials i arbitratge 

així com el paper de la societat civil en els casos de violació dels drets humans. 
Per a això es va comptar amb la participació d'experts professionals tant 

d'empreses com de la societat civil. 

Font: CEDAT  (4 de març de 2015) 

http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#653 
Instituto de Gobernanza Democrática “Globernance” 

www.globernance.org 
European Dialogues 

http://www.europeandialogues.eu 
 

Seminari: “Crisi i desenvolupament: la sostenibilitat des del dret internacional econòmic al constitucionalisme 

global” 
 

Dilluns passat 23 de febrer, a les 16h., en el Seminari 1 de la Facultat de 
Ciències Jurídiques, va tenir lloc en el marc del Master Universitari de Dret 

Ambiental el seminari titulat “Crisi i desenvolupament: la sostenibilitat des 
del dret internacional econòmic al constitucionalisme global”. Els professors 
Jordi Jaria, Toni Cardesa i Endrius Cocciolo van tractar temes com la 

relació entre la crisi econòmica i financera i la crisi ecològica, el TWAIL, el 
constitucionalisme global, el pluralisme i la metodologia de l'anàlisi de flux 

de materials entri uns altres. 

 
 

El proyecte “JocTicia” arrenca motors 
 

Durant el mes de febrer es van dur a terme diverses activitats en el marc del projecte “JocTicia”. Aquest projecte consisteix 
en una proposta formativa que incorpora el debat a les aules sobre conflictes ambientals existents al voltant del món, a 

través d'un joc de simulació o joc de rol, com a eina lúdica i senzilla d'educació per al canvi social i ambiental, que permeti a 

les i els estudiants d'entre 14 i 15 anys reflexionar sobre les implicacions socials i ambientals que genera el consum no 
responsable de les societats més industrialitzades i consumistes en altres països més empobrits. 

 
En la primera fase del projecte, el disseny del joc, s'han organitzat tres 

activitats. D'una banda, es van realitzar enquestes a estudiants del 

Institut Tarragona, amb la finalitat de conèixer l'abast dels seus 
coneixements en temes ambientals així com les seves principals 

motivacions en aquests assumptes. D'altra banda, es va organitzar una 
jornada de “Risc Energètic”, el dia 9 de febrer a les 19h en el Seminari 1 

de la facultat de Ciències Jurídiques de la URV, amb la col·laboració del 
grup de Tarragona de la Associació Catalana d’Enginyeria Sense 

fronteres. El propòsit d'aquest taller era el de conèixer de primera mà 

com funciona un joc de rol, les diferents interaccions que es creen, etc. 
a manera d'exemple per al propòsit de JocTicia. Finalment, el dia 11 del 

mateix mes es va dur a terme la primera part d'un taller, dirigit per la 
investigadora Stephanie Ascencio, en el qual es va començar a treballar en l'elaboració del joc, fixant els objectius, la 

temàtica i altres punts d'interès. A aquest taller, a més de membres del CEDAT, van assistir educadors ambientals de 

l'organització Mediterrània, juntament amb una professora del Institut Tarragona. 
 

 
Font: European Dialogues 

 
Font: CEDAT 

 
Font: CEDAT 
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Font: CEDAT  (4 de març de 2015) 

http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#653 
 

La AAEDAT compta amb nou consell directiu 
 

El dia 16 de febrer, l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental de 

Tarragona (AAEDAT) va renovar el consell directiu de la mateixa. El càrrec de 
presidenta recau en Patricia Sangama, sent Leonardo Paz el vicepresident. 

Paolo Urax amb el càrrec de secretari i Magda Bernal el de tresorera, tots són 
alumnes del Master de Dret Ambiental de la URV. Stephanie Ascencio i 

Beatriz Felipe són les noves vocals de l'associació. Per a aquest nou període 
es preveuen nombroses activitats: col·loquis llatinoamericans, excursions, 

organització de congressos i cine-fórums entre uns altres. 

 
Font: CEDAT  (4 de març de 2015) 

http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#653 
AAEDAT  

https://aaedat.wordpress.com/ 

Col·loqui de Medi Ambient i Amèrica Llatina   

L'Associació d'Alumnes i ex alumnes de Dret Ambiental de Tarragona reprèn el 

cicle de col·loquis llatinoamericans. El primer d'aquest any 2015 va tenir lloc el dia 

27 de febrer, el Sr. Gastón A. Médici va impartir un col·loqui sobre el marc 
normatiu a Argentina en relació amb el medi ambient, el títol de la seva ponència 

va ser “Introducció al Marc Normatiu Mediambiental de la República Argentina”. 

Gastón, advocat i estudiant de primer curs del Màster Universitari de Dret 

Ambiental de la URV, de nacionalitat argentina, va analitzar la regulació ambiental 
al seu país d'origen, fent especial esment al caso “Rierol”. 

 

 

Font: CEDAT  (4 de març de 2015) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#653 

AAEDAT  
https://aaedat.wordpress.com/ 

 

NORMATIVA  
 

Unió Europea: 
 

Decisió d'Execució (UE) 2015/158 de la Comissió, de 30 de gener de 2015, relativa a l'aprovació de dos 

alternadors d'alta eficiència de Robert Bosch GmbH com a tecnologies innovadores per a la reducció de les 
emissions de CO2 dels turismes, de conformitat amb el Reglament (CE) n ° 443/2009 del Parlament Europeu i 

del Consell Text pertinent a l'efecte del EEE. 
 

Per a més informació: 

DOUE L 26 de 31 de gener de 2015, p. 31/33. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0158&rid=4 
 

Decisió d'Execució (UE) 2015/206 de la Comissió, de 9 de febrer de 2015, relativa a l'aprovació d'una 
il·luminació exterior eficient de Daimler AG que utilitza díodes emissors de llum com a tecnologia innovadora 

per a la reducció de les emissions de CO2 dels turismes de conformitat amb el Reglament (CE) nº 443/2009 

del Parlament Europeu i del Consell. 
 

Per a més informació: 
DOUE L 33 de 10 de febrer de 2015, p. 52/58. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0206&from=ES 
 

Decisió d'Execució (UE) 2015/253 de la Comissió, de 16 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les 

normes relatives al mostreig i els informes de conformitat amb la Directiva 1999/32/CE del Consell, pel que 
fa al contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim. 

 
Font: CEDAT 

 
Font: CEDAT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0158&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0206&from=ES
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Per a més informació: 

DOUE L 41 de 17 de febrer de 2015, p. 55/59. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_041_R_0012&from=ES 

 
Decisió d'Execució (UE) 2015/295 de la Comissió, de 24 de febrer de 2015, relativa a l'aprovació de 

l'alternador d'alta eficiència GXi de MELCO com a tecnologia innovadora per a la reducció de les emissions de 

CO2 dels turismes de conformitat amb el Reglament (CE) nº 443/2009 del Parlament Europeu i del Consell. 
 

Per a més informació: 

DOUE L 53 de 25 de febrer de 2015, p. 11/13. 
http://www.boe.es/doue/2015/053/L00011-00013.pdf 

 
Espanya: 
 

Resolució de 13 de gener de 2015, de l'Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, per la 

qual es publiquen les subvencions concedides a projectes de recerca fonamental orientada i accions 
complementàries dins del Programa Estatal de R+D+I orientada als Reptes de la Societat, del Pla Estatal de 

Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. 
 

Per a més informació: 

BOE nº 43 de 19 de febrer de 2015, p. 13771/13786 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/19/pdfs/BOE-A-2015-1696.pdf 
 

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. 
 

Per a més informació: 
BOE nº 45 de 21 de febrer de 2015, p. 14211/14312 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1762.pdf 
 

Resolució de 13 de febrer de 2015, de Parcs Nacionals, per la qual es convoquen subvencions per a la 

realització de projectes de voluntariat, en el marc del Pla de sensibilització i voluntariat a la Xarxa de Parcs 

Nacionals, i centres i finques adscrits a l'Organisme Autònom Parcs Nacionals per a l'any 2015. 
  

Per a més informació: 
BOE nº 45 de 21 de febrer de 2015, p. 14444/14466 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1782.pdf 
 
Resolució de 6 de febrer de 2015, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica, 

per la qual es publiquen les subvencions del Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament concedides en el 
quart trimestre de l'any 2014. 
 

Per a més informació: 

BOE nº 47 de 24 de febrer de 2015, p. 15809/15809 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1865.pdf 
 
Catalunya: 

 

ANUNCI sobre convocatòria de concurs oposició lliure d'una plaça de tècnic/a de Medi Ambient. 
 

Per a més informació: 
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6809 de 12 de febrer de 2015 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6809/1405114.pdf 

 
RESOLUCIÓ TES/224/2015, d’11 de febrer, per la qual s’emet la declaració ambiental estratègica del Pla de 

mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018 (exp. OAA20140017). 
 

Per a més informació: 
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6812 de 17 de febrer de 2015 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6812/1405601.pdf 

 
ACORD GOV/21/2015, de 17 de febrer, pel qual s'aprova el Pla de gestió dels espais naturals de protecció 

especial de Catalunya 2015-2020. 
 

Per a més informació: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_041_R_0012&from=ES
http://www.boe.es/doue/2015/053/L00011-00013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/19/pdfs/BOE-A-2015-1696.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1762.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1782.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1865.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6809/1405114.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6812/1405601.pdf
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Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6814 de 19 de febrer de 2015 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6814/1405974.pdf 
 
ORDRE AAM/29/2015, de 18 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre AAM/361/2014, de 3 de desembre, per 

la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es 
convoquen els corresponents al període 2014-2015. 

 

Per a més informació: 
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6820 de 27 de febrer de 2015 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6820/1407450.pdf 
 

JURISPRUDÈNCIA  

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 26 de febrer de 2015. ŠKO-ENERGO s. r. o. contra 

Odvolací finanční ředitelství. Petició de decisió prejudicial: Nejvyšší správní soud (Cour administrative 

suprême) - República Txeca. Procediment prejudicial - Protecció de la capa de ozó - Règim pel comerç de 
drets de emissió de gasos de efecte hivernacle en la Unión Europea – Mètode de assignació de drets de 

emissió - Assignació gratuïta dels drets de emissió - Subjecció de tal assignació a un impost sobre donacions. 
Assumpte C-43/14. 

Font:  
InfoCuria – Jurisprudència del Tribunal de Justícia: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162532&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=144279 

 
Sentència del Tribunal de Justícia ( Sala Segona) de 11 de febrer de 2015. Marktgemeinde Strasswalchen i 

altres contra Bundesminister für Wirtschaft , Familie und Jugend . Petició de decisió prejudicial : 

Verwaltungsgerichtshof - Àustria . Medi ambient - Directiva 85/337 / CEE - Avaluació de les repercussions de 
determinats projectes públics i privats en el medi ambient - Projectes que han o no de sotmetre a avaluació - 

Perforacions de prova - Punt 14 de l'annex I - Concepte de " extracció de petroli i gas natural amb fins 
comercials " - Obligació d'avaluació en cas d'extracció d'una determinada quantitat de gas - Punt 2, lletra d ) , 

de l'annex II - Concepte de" prospeccions profundes " - Punt 1 de l'annex III - Concepte de " acumulació amb 

altres projectes " . Assumpte C - 531/13 
 

Font: 
InfoCuria – Jurisprudència del Tribunal de Justícia: 

http:/curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0531&lang1=es&type=TXT&ancre 

Sentencia del Tribunal de Justícia (Sala Sisena) de 5 de febrer de 2015. Agrooikosystimata EPE contra 

Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon i altres. Petició de decisió prejudicial: Symvoulio tis Epikrateias - 
Grècia. Procediment prejudicial - Agricultura - Política agrícola comuna - Reglament (CEE) nº 2078/92 - 

Mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de la protecció del medi ambient i la 

conservació de l'espai natural - Retirada de la producció de les terres de labor a llarg termini amb fins 
relacionats amb el medi ambient - Ajudes agroambientals abonades als agricultors i cofinançades per la Unió 

Europea - Condició de beneficiari d'aquestes ajudes. Assumpte C-498/13. 

Font: 

InfoCuria – Jurisprudència del Tribunal de Justícia: 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0498&lang1=es&type=TXT&ancre 

Sentència del Tribunal General ( Sala Tercera ) de 20 de gener de 2015. Regne d'Espanya contra Comissió 
Europea . Fons de Cohesió - Reducció de l'ajuda financera - Termini d'adopció d'una decisió . Assumpte T - 

111/12 . 

Font: 
InfoCuria – Jurisprudència del Tribunal General 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161522&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=62961 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6814/1405974.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6820/1407450.pdf
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0531&lang1=es&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0498&lang1=es&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161522&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=62961
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161522&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=62961
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Sentència del Tribunal General ( Sala Tercera ) de 20 de gener de 2015. Regne d'Espanya contra Comissió 

Europea . Fons de Cohesió - Reducció de l'ajuda financera - Termini d'adopció d'una decisió . Assumpte T - 
109/12 

Font: 

InfoCuria – Jurisprudència del Tribunal General 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161525&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=62961 

España: 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia. Sala de lo Contenciós. Nº 6/2015, a 23 de febrer de 2015. 
Demolició de construccions en Sòl Públic Marítim Terrestre. 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7309546&links=Medio%20

ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala de lo Contenciós. Nº 4427/2012, a 20 de febrer de 2015. Responsabilitat 
Patrimonial davant la denegació de explotació Granja Marina.  

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7309379&links=Medio%20

ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia. Sala de lo Contenciós. Nº 559/2013, a 18 de febrer de 2015. 

Expropiació forçosa per condicionaments Riu Guadiana.  

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7309040&links=Medio%20

ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia. Sala de lo Contenciós Administratiu. Nº 315/2014, a 18 de febrer de 

2015. Incompliment autorització abocament residuals.  

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7309054&links=Medio%20

ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia. Salda de lo Contenciós Administratiu. Nº 826/2013, a 16 de febrer de 

2015. Infracció normativa Ordenació Territori i Urbanisme.  

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7305651&links=medio%2

0ambiente&optimize=20150226&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia. Sala de lo Contenciós Administratiu. Nº 89/2014, a 16 de febrer de 

2015. Ampliació termini justificació subvenciones. 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7305664&links=medio%2

0ambiente&optimize=20150226&publicinterface=true 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161525&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=62961
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161525&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=62961
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7309546&links=Medio%20ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7309546&links=Medio%20ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7309379&links=Medio%20ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7309379&links=Medio%20ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7309040&links=Medio%20ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7309040&links=Medio%20ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7309054&links=Medio%20ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7309054&links=Medio%20ambiente&optimize=20150302&publicinterface=true
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Sentència Tribunal Superior de Justícia. Sala de lo Contenciós Administratiu. Nº 292/2014, a 16 de febrer de 

2015. Justificació subvenciones. 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7305654&links=medio%2

0ambiente&optimize=20150226&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 168/2014 , a 10 de febrer de 

2015. Liquidació IGEC . 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7289010&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 625/2013 , a 6 de febrer de 

2015. Segregacions . Finques comunals . 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7294271&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150218&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 172/2014 , a 6 de febrer de 

2015. Servei Municipal Aigües 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287868&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 56/2012 , a 6 de febrer de 

2015. Conca Hidrogràfica del Segura . Aigua.  

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7288981&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 128/2014 , a 6 de febrer de 

2015. Contaminació Acústica . 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7288970&links=Medio%20

ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 417/2011 , a 6 de febrer de 

2015. Ocupació Domini Públic Marítim Terrestre .  

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7288986&links=Medio%20

ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Constitucional. Ple del Tribunal Constitucional. Recurs de inconstitucionalitat nº 

1399/2014, a 5 de febrer de 2015. Avaluació ambiental. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7289010&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7289010&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7294271&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150218&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7294271&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150218&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287868&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287868&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7288981&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7288981&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7288970&links=Medio%20ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7288970&links=Medio%20ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7288986&links=Medio%20ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7288986&links=Medio%20ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
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Font: 

Tribunal Constitucional 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24311 

Sentència Tribunal Constitucional. Ple del Tribunal Constitucional. Recurs de inconstitucionalitat nº 76/2012, 

a 5 de febrer de 2015. Titularitat Compartida sobre explotacions agràries.  

Font: 

Tribunal Constitucional 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24312 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 261/2013 , a 5 de febrer de 

2015. Ajudes a la aforestació agrícola . Pèrdua de les ajudes. 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287881&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 4646/2009 , a 5 de febrer de 

2015. Finques Comunals . Propietats Privades. 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287982&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 550/2013 , a 5 de febrer de 

2015. Aigües . Abocament d'aigües residuals 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7289094&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 428/2007 , a 4 de febrer de 

2015. Concessió . Explotació de Pedreres . 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287853&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 7091/2014 , a 4 de febrer de 

2015. Indemnització incompliment contracte . 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7284420&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150211&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 82/2012 , a 2 de febrer de 

2015. Incompliment legislació. Caça.  

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7285878&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150211&publicinterface=true 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24311
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287881&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287881&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287982&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287982&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7289094&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7289094&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287853&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287853&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7284420&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150211&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7284420&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150211&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7285878&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150211&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7285878&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150211&publicinterface=true


 
18 

 

 

 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 139/2013 , a 2 de febrer de 

2015. Tarifes Servei de Subministrament d'Aigua. 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7284127&links=Medio%20
Ambiente&optimize=20150211&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Superior de Justícia . Sala del Contenciós Administratiu. Nº 765/2011 , a 30 de Gener de 
2015. Expropiació forçosa . Terrenys no urbanitzables. 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287224&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150212&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Constitucional. Ple del Tribunal Constitucional. Recurs Inconstitucionalitat nº 6964-2009, 

a 22 de Gener de 2015. Ordenació del Territori. 

Font: 

Tribunal Constitucional 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24290#complete_resolucion 

ARTICLES 
  

La fiscalitat ambiental: una eina important 

Fiscalitat dels residus a Catalunya: un cas d'èxit? 
Avaluació de l'impacte en la salut humana d'actuacions urbanístiques industrials 

Innovative Environmental Protection: Lessons from the Arctic 
Els espais naturals protegits i la defensa nacional: possibilitats d'harmonització dels interessos concurrents   

The Implementation of the Human Right to Water in Argentina and Colombia  
Characteristics of Successful Environmental Courts and Tribunals  

 

 PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 

Capítols de llibre i articles en revistes 
Borràs Pentinat, S. Perspectiva del Dret Internacional del Medi ambient. Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 5, Núm. 1 

(2014). 

Górriz Royo, I.; Marquès i Blanqué, M.; Torres Rosell, N., Crónica jurisprudencial penal. Revista Catalana de Dret Ambiental, 
Vol. 5, Núm. 2 (2014), pàg. 1-22. 

Borràs Pentinat, S., Vilaseca Boixareu, I., Capítol 7. Els conflictes ambientals causats per empreses transnacionals: realitats i 
reptes jurídics internacionals, en Ricardo Soares Stersi Dos Santos, D. A. (Organitzadors), Cooperação i Conflitos 

Internacionais: Globalização, Regionalisme i Atores, ed. Multideia, CAPES/PROEX/PPGD, Curitiba, 2014, pàg. 137-172. ISBN 
978-85-86265-97-6. 

Jaria i Manzano, J., The rights of nature in Equador: an opportunity to reflect on society law and environment. Rovert V. 

Percival, Jolene Lin, William Piermattei (eds.), Global Environmental Law at Corssroads, Edward Elgar, Chentelham-
Northampton, 2014, pàg. 48-62. 

 
 

PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 

 
Governing for the environment: global problems, ethics and democracy. Basingstoke ; New York : Palgrave, 2001. 

Benton, Ted. Natural relations: ecology, animal rights, and social justice. London ; New York : Vers, 1993.  
Natural resources and the green economy: redefining the challenges for people, states and corporations. Leiden ; Boston : 

Martinus Nijhofff Publishers, 2012.  

Handbook of land and water grabs in Africa : foreign direct investment and food and water security. Abingdon, United 
Kingdom ; New York, NY : outledge, 2013.  

Climate resilient development : participatory solutions from developing countries.  London ; New York : Routledge, 2014. 

 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7284127&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150211&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7284127&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150211&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287224&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150212&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287224&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150212&publicinterface=true
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24290#complete_resolucion
http://www.coamb.cat/puntambiental/opinions.php?notid=110&u=ok
http://www.coamb.cat/puntambiental/opinions.php?notid=112&u=ok
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/la-primacia-de-la-salud-en-las-personas-sobre-los-intereses-urbanisticos-e-industriales/
http://jel.oxfordjournals.org/content/early/2015/02/13/jel.equ037.full.pdf+html
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-los-espacios-naturales-protegidos-y-la-defensa-nacional-posibilidades-de-armonizacion-de-los-intereses-concurrentes/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-los-espacios-naturales-protegidos-y-la-defensa-nacional-posibilidades-de-armonizacion-de-los-intereses-concurrentes/
http://jel.oxfordjournals.org/content/26/3/365.full
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/449/2188
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/516/2695
http://www.direitoshumanos.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/04/vers%C3%A3o-final-coopera%C3%A7%C3%A3o-e-conflitos-internacionais-ebook.pdf
http://www.direitoshumanos.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/04/vers%C3%A3o-final-coopera%C3%A7%C3%A3o-e-conflitos-internacionais-ebook.pdf
https://books.google.es/books?id=Rw7oAwAAQBAJ&pg=PA48&lpg=PA48&dq=The+rights+of+nature+in+Ecuador:+an+opportunity+to+reflect+on+society+law+and+environment.&source=bl&ots=YdORBkfkmf&sig=GboSVcY_gPGPpn1z8Iko58uwOT4&hl=ca&sa=X&ei=RcX2VM7jGoGwUeORgsAE&ved=0CCkQ6AEwAg#v=onepage&q=The%20rights%20of%20nature%20in%20Ecuador%3A%20an%20opportunity%20to%20reflect%20on%20society%20law%20and%20environment.&f=false
https://cataleg.urv.cat:444/search~S13*cat?/cMedi+Ambient+504.03%2F.06+Gov/c!mMedi+!mAmbient+504!p.03!b%2F!p.06+!mGov!c/-3%2C-1%2C0%2CE/frameset&FF=c!mMedi+!mAmbient+504!p.03!b%2F!p.06+!mGov!c&1%2C%2C2
https://cataleg.urv.cat:444/search~S13*cat/?searchtype=t&searcharg=Natural+relations%3A+ecology%2C+animal+rights%2C+and+social+justice.+&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tGoverning+for+the+environment%3A+global+problems%2C+ethics+and+democracy.+
https://cataleg.urv.cat:444/search~S13*cat/?searchtype=t&searcharg=Natural+resources+and+the+green+economy%3A+redefining+the+challenges+for+peop&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tNatural+relations%3A+ecology%2C+animal+rights%2C+and+social+justice.+
https://cataleg.urv.cat:444/search~S13*cat/?searchtype=t&searcharg=Handbook+of+land+and+water+grabs+in+Africa+%3A+foreign+direct+investment+and+&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tNatural+resources+and+the+green+economy%3A+redefining+the+challenges+for+peop
https://cataleg.urv.cat:444/search~S13*cat/?searchtype=t&searcharg=Climate+resilient+development+%3A+participatory+solutions+from+developing+cou&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tHandbook+of+land+and+water+grabs+in+Africa+%3A+foreign+direct+investment+and+
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AGENDA  

 
Taller "Novetats de la nova ISO 14001" 

 
El 19 de març, el Club EMAS organitza un taller per informar sobre les novetats de la nova ISO 14001 i de com afectaran els 

canvis previstos a les organitzacions actualment certificades o registrades en el EMAS. 

 
Després d'un articulat procés de revisió, la norma ISO 14001 ja ha aconseguit la fase de Draft International Standard "DIS" 

(Esborrany d'Estàndard Internacional). Ja poden conèixer-se la seva nova estructura i les principals novetats previstes en la 
futura versió, que es preveu s'aprovi l'any 2015. 

 
Com afecten aquests canvis a les organitzacions actualment certificades ISO 14001 o registrades en EMAS? Com ens podem 

preparar per als canvis i adaptar-nos a ells? 

 
L'objectiu d'aquest taller és treballar amb els participants per donar resposta a totes les qüestions que es plantegin en el 

mateix i estimular un procés gradual de canvi adequat a les necessitats de cada organització. 
 

Data: 19 de març de 2015 

Lloc: Barcelona, Sala d'actes de la Secretària de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat, Diagonal 523 – 
525 

Organitza: Club EMAS 
 

Para més informació: 
http://clubemas.cat/ca/Jornades/formacioiso14001.html 

 

Xerrada sobre els efectes de la contaminació lumínica sobre la biodiversitat 
 

Encara que no es parli molta la contaminació lumínica és un fenomen que té un pes primordial en l'afectació de la vida 
nocturna. Moltes espècies veuen trencats els seus cicles vitals per un excés de llum artificial a les àrees urbanes i 

periurbanes. 

 
Data: 10 d'abril de 2015 

Lloc: Reus, Calle Prat de la Riba, 18, 2 pis 
Organitza: Grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans 

 

Per més informació: 
http://gepec.cat/show_events.php?id=385 

 
Congrés: L'arbre, estructura del verd urbà 

 

Els propers 19 i 20 de març tindrà lloc a Lleida el 18º Congrés del APEVC, que tindrà com a tema central de debat l'arbre. 
 

Els arbres configuren l'estructura de l'espai verd, són el seu esquelet i una part fonamental de la infraestructura que 
vertebra l'espai urbà. Ens aporten nombrosos beneficis, però la convivència dels arbres amb la resta d'elements de 

l'estructura urbana no sempre és fàcil. La participació ciutadana, la gestió del risc, el disseny de l'espai arbrat, la prevenció 

d'al·lèrgies o el control de plagues, són alguns dels aspectes que tractarem en aquest congrés i que ens permetran millorar 
la gestió de l'arbrat i la seva integració en els nostres municipis. 

 
Data: 19 i 20 de març de 2015 

Lloc: Lleida, La Llotja, Avinguda Tortosa, 4 
Organitza: APEVC – Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya  

 

Para més informació: 
http://www.apevc.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3A18e-congres-de-lapevc-programa-

definitiu&catid=45%3Anoticies-apevc&Itemid=56&lang=es 
 

I Congrés de l'Aigua a Catalunya 

 
El 18 i 19 de març tindrà lloc l'I Congrés de l'Aigua amb els objectius principals d'incrementar la sensibilitat hidràulica del 

país cap als problemes de l'aigua a Catalunya i fomentar el debat sobre les qüestions relacionades amb l'aigua. 
 

L'I Congrés de l'Aigua vol convertir-se en un espai per a l'anàlisi i la reflexió dels importants aspectes de tot tipus que tenen 

a veure amb l'aigua a Catalunya. Aquest Congrés pot constituir el marc idoni per debatre sobre les diferents problemàtiques 

http://clubemas.cat/ca/Jornades/formacioiso14001.html
http://gepec.cat/show_events.php?id=385
http://www.apevc.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3A18e-congres-de-lapevc-programa-definitiu&catid=45%3Anoticies-apevc&Itemid=56&lang=es
http://www.apevc.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3A18e-congres-de-lapevc-programa-definitiu&catid=45%3Anoticies-apevc&Itemid=56&lang=es
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de l'aigua i, la qual cosa és més important, poder definir amb claredat els reptes i l'objectiu comú de gestió de l'aigua i 

analitzar i valorar solucions de futur.  
 

Data: 18 i 19 de març de 2015 
Lloc: Barcelona, Cosmocaixa Barcelona, Isaac Newton, 26 

Organitza: Associació Catalana d'Amics de l'Aigua  

 
Per més informació: 

http://congresaiguacatalunya.com/wp-content/uploads/2015/02/Programa-I-Congr%C3%A9s-de-lAigua-a-Catalunya_v6.pdf 
 

Procés de participació del Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 2015-2018 
 

Al març de 2015, s'obre un procés de participació dirigit especialment a les entitats ambientals i als actors socials que es 

relacionen. 
 

L'objectiu és elaborar el nou Pla de suport al TSAcat 2015-2018, amb els eixos i mesures per a aquest període i el Pla d'acció 
2015 amb les accions que es preveuen dur a terme durant aquest any. Totes les propostes recollides seran valorades i es 

farà una tornada específica. 

 
Data: 17 – 25 de març de 2015 

Lloc: Barcelona, Avinguda Tarradellas, 2 
Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
Per més informació: 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/tercer_sector_ambiental/index.html 

 
Taller de construcció de refugis per a insectes 

 
Taller de construcció de refugis per a diferents insectes beneficiosos que podem trobar en els nostres horts i jardins 

 

Taller de construcció de refugis per a diferents insectes beneficiosos per al control de plagues dels nostres horts i jardins. 
Introducció a la identificació i biologia dels insectes i altres invertebrats d'horts i jardins. 

 
Data: 15 de març de 2015 

Lloc: Montcada i Reixac, Casa de les Aigües, Avinguda Ribera 

Organitza: FER – Associació per a la Conservació de l'Entorn i la Recerca 
 

Per més informació: 
http://www.acer-associacio.org/activitats_pdf/activitat_15032015_refugis.pdf 

 
5ª setmana de la sostenibilitat 

 

La Universitat de Lleida organitza la 5a setmana de la sostenibilitat sota la temàtica de l'energia. 
 

Durant la setmana, del 19 al 25 de març, s'organitzaran diferents activitats com a tallers, taules rodones i fins a concerts. 
 

Data: 19 – 25 de març de 2015 

Lloc: Diferents campus de la Universitat 
Organitza: Universitat de Lleida 

 
Para més informació: 

http://www.udl.cat/export/sites/UdL/organs/vicerectors/vdc/mediambient/imatges/5aSetmanaSostenibilitat.jpg 

 
Dilemes Ètics en l'exercici professional de la Responsabilitat Social & Sostenibilitat  

 
La Jornada va dirigida específicament a consultors i professionals de la Responsabilitat Social & Sostenibilitat i, en general, a 

totes les persones interessades a millorar l'aplicació de l'ètica en el context de les empreses. 
 

La jornada es dividirà en una primera part destinada a debatre els dilemes ètics entre els diferents interlocutors i una 

segona en la qual s'analitzarà el codi deontològic i com promoure la seva aplicació. 
 

Data: 24 de març de 2015 
Lloc: Barcelona, Palau Macaya – Passeig Sant Joan, 108 

Organitza: RS&S – Col·lectiu de Professionals de Consultoria en Responsabilitat Social i Sostenibilitat 

 

http://congresaiguacatalunya.com/wp-content/uploads/2015/02/Programa-I-Congr%C3%A9s-de-lAigua-a-Catalunya_v6.pdf
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/tercer_sector_ambiental/index.html
http://www.acer-associacio.org/activitats_pdf/activitat_15032015_refugis.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/UdL/organs/vicerectors/vdc/mediambient/imatges/5aSetmanaSostenibilitat.jpg
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Per més informació: 

https://rsconsultores.wordpress.com/2015/01/21/jornada-sobre-dilemas-eticos-el-24-de-marzo-de-2015-en-barcelona/ 
 

El paisatge com ben comú 
 

Què implica realment considerar el paisatge com ben comú? 

 
La idea de ben comuna reapareix avui amb més força que mai i la seva reaparició no es pot deslligar ni del desig cada 

vegada més estès d'assajar noves formes de govern dels llocs, ni de la reivindicació cada vegada més forta d'una nova 
cultura del territori. L'Observatori del Paisatge de Catalunya es proposa amb aquesta jornada contribuir a aquest debat 

reflexionant sobre un dels béns comuns més evidents i, alhora, més desapercebuts: el paisatge. 
 

Data: 10 d'abril de 2015 

Lloc: Barcelona, Ateneu Popular 9 Barris – Carrer de Portlligat 11 – 15 
Organitza: Observatori del Paisatge 

 
Per més informació: 

http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_becomu.php 

 
FICMA LatAm, 1º Festival Internacional de Cinema de Medi ambient a Llatinoamèrica 

 
L'Associació Accions 3I convoca i organitza el 1º Festival Internacional de Cinema del Medi ambient de Llatinoamèrica, 

nascut com una finestra del FiCMA Barcelona (Festival Internacional de Cinema del Medi ambient), que des de 1993 fins a 
l'actualitat se celebra anualment a la ciutat de Barcelona. El FiCMA és degà en el seu gènere i té com a principal objectiu 

promoure, difondre i divulgar abans, durant i després de la celebració de l'esdeveniment, l'audiovisual en qualsevol dels seus 

formats relacionats amb el medi ambient i estat del planeta. 
 

Coherents amb l'actualitat i sent el Festival de Cinema de Medi ambient més antic del món, el FiCMA ha començat des del 
seu 15ª edició a reduir progressivament les emissions de CO2. El FiCMA ha reduït en un 100% la impressió en paper del 

catàleg del festival i dels programes de mà i cartells, sent la Web el suport de lectura i descàrrega d'informació. 

 
Amb la finalitat de promoure l'ús de les noves tecnologies de la xarxa, amb sentit responsable, el FiCMA ha obert diferents 

finestres i accions en aquesta adreça que ajudin a reduir les emissions de CO2. 
 

El reglament vigent des dels inicis del FiCMA regula també la participació en el Festival Internacional de Cinema del Medi 

ambient de Llatinoamèrica (FiCMA LatAm) que se celebrarà del 21 al 28 de març del 2015 en León, Guanajuato, Mèxic, on 
podran participar qualsevol persona física o jurídica, sense límit d'edat, amb produccions llatinoamericanes realitzades a 

partir de l'1 de gener de 2013. 
 

Les pel·lícules han de tractar sobre el medi ambient: S'entén per medi ambient l'entorn o suma total del que ens envolta, i 
que afecta i condiciona especialment les circumstàncies de la vida. 

 

Comprèn el conjunt de valors naturals, socials i culturals existents en un lloc i un moment determinats que influeixen al 
planeta. És a dir, no es tracta només de l'espai en el qual es desenvolupa la vida, sinó que també abasta éssers vius, 

objectes, aigua, sòl, aire i les relacions entre ells, així com elements tan intangibles com la cultura, la la economia i la 
política. 

 

A causa del caràcter educatiu i de sensibilització del FiCMA LatAm, les pel·lícules premiades i algunes de les seleccionades es 
projectaran en les mostres que el Festival realitza amb afany divulgatiu. 

 
Data: 21 – 28 de març de 2015 

Lloc: León, Guanajuato, Mèxic 
Organitza: Associació Accions 3I 

 

Per més informació: 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-ficma-latam.aspx 

 
Conferència Internacional sobre Anàlisi de Cicle de Vida 

 

Destinataris: 
 

Professionals amb responsabilitats sobre Sostenibilitat, Gestió Ambiental, Energia, Carboni o Gestió de l'Aigua, Disseny de 
Producte. Empreses, administració pública, universitats. Empreses certificades en ISO 14001. 

 

Objectius: 

https://rsconsultores.wordpress.com/2015/01/21/jornada-sobre-dilemas-eticos-el-24-de-marzo-de-2015-en-barcelona/
http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_becomu.php
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-ficma-latam.aspx
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L'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) està experimentant un renaixement. El concepte d'economia circular per exemple depèn de 
l'enteniment dels cicles de vida. El càlcul de la petjada de carboni o de la petjada hídrica, d'acord amb les normes 

internacionals (ISO 14046, ISO 14067 etc), exigeix l'aplicació de ACV. La nova norma ISO 14001:2015 vindrà amb un 
requisit sobre la perspectiva de cicle de vida. A tot això se sumeixi les aplicacions tradicionals de ACV en Declaracions 

Ambientals de Producte (DAP) i unes altres. 

 
Continguts: 

 
La Conferència Internacional sobre Anàlisi de Cicle de Vida presentarà l'evolució de la ACV, però principalment exemples 

(ACCIONA, SAINT-GOBAIN etc) i solucions pràctiques per atendre a la demanda creixent i desmitificar la ACV. 
 

Data: 26 de març de 2015 

Lloc: Madrid, Madrid International Lab Calle Bailén, 41 
Organitza: SUST4IN 

 
Para més informació: 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-conferencia-analisis-ciclo-vida.aspx 

 
SI Bioenergia 2015: I Saló Internacional de Bioenergia 

 
SI Bioenergia 2015 a Saragossa, el Saló Internacional de la Bioenergia, celebrarà aquest any la seva primera edició i 

comptarà amb la presència dels millors professionals i especialistes relacionats amb aquesta matèria, que ens mostraran les 
últimes novetats i avanços relacionades amb la mateixa. 

 

Data: 17 – 20 de març 2015 
Lloc: Zaragoza, Fira de Zaragoza – Autovia A-2, km. 311, I-50012 

Organitza: Fira de Zaragoza 
 

Para més informació: 

http://www.feriazaragoza.es/default.aspx?info=0031B0/ 
 

Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del 

Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.  

Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat@urv.cat 
 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-conferencia-analisis-ciclo-vida.aspx
http://www.feriazaragoza.es/default.aspx?info=0031B0/
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat

