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‘El futur que volem 

Les Nacions Unides han fet públic l’anomenat ‘Esborrany Zero’ per a la negociació d’un acord en la Conferència per al 
Desenvolupament Sostenible (Rio+20), que es durà a terme a la ciutat brasilera del 20 al 22 de juny d’enguany. El 
document du el títol d’‘El futur que volem’ i es basa en les nombroses propostes oficials (més de 600) realitzades per estats 
individuals i organitzacions civils i no governamentals. 

El document es divideix en cinc apartats i continua tenint com a element central la idea de desenvolupament sostenible, 
que, a partir de l’Informe Brundtland al 1987, es va incorporar com a fonament conceptual a la Declaració de Rio de Janeiro 
sobre el medi ambient i el desenvolupament (1992), que, davant de la constatació de la profunditat de la crisi ambiental i les 
mancances greus en relació amb unes condicions mínimes de benestar en bona part del Planeta, va intentar conjuminar la 
protecció del medi ambient, el desenvolupament econòmic i la justícia social a nivell global. 

Efectivament, el document parteix de la reafirmació d’allò que es va acordar fa vint anys a Rio, així com dels continguts dels 
documents successius que, posteriorment, han complementat la Declaració de 1992 —entre altres, la Declaració de 
Johannesburg sobre el desenvolupament sostenible o la Declaració de Doha sobre el finançament del desenvolupament—. 
Reconeixent que els objectius de Rio continuen lluny de ser assolits, l’Esborrany aposta per la generació d’una ‘economia 
verda’ a nivell global, com a via per fer efectiva la idea de desenvolupament sostenible, així com la creació d’un marc 
institucional internacional que monitoritzi els canvis requerits per aconseguir les metes de l’acord. 

En definitiva, ens trobem davant d’un document que planteja un mapa conceptual per respondre als desafiaments més 
importants als que s’enfronta la humanitat, oferint un model civilitzatori que respon, en essència, a la realització de la 
plenitud del desenvolupament humà en tots els punts del Planeta, a partir de la constatació de la limitació i vulnerabilitat 
dels recursos disponibles. 

Davant d’això, es poden plantejar dos interrogants fonamentals. El primer és si els actors implicats —fonamentalment, els 
estats— seran capaços de passar de la constatació dels desigs compartits de benestar, prosperitat i sostenibilitat a l’acció 
compromesa per fer-los efectius. El segon és si, efectivament, els objectius formulats són realistes. Aquesta última pregunta 
és especialment dolorosa, ja que una resposta negativa potser significaria que l’ideal d’emancipació i desenvolupament que 
tothom sembla compartir és irrealitzable 
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Internacional:  
 
Tòquio permetrà a tots els reactors nuclears operar fins als 60 anys 

El Govern de Japó permetrà extensions de fins a 20 anys en la vida de 40 anys 
planificada per a les centrals nuclears, seguint així els estàndards que utilitza Estats 
Units, segons han informat aquest dimecres fonts governamentals. 
 
Japó introduirà aquest límit després que l'11 de març de 2011 un terratrèmol i un 
tsunami provoquessin un greu accident nuclear en la central de Fukushima-1, el més 
greu des de Chernobil. 
 
Així, el Govern permetrà a tots els operadors sol·licitar una extensió per a cada 
reactor, un permís que només es donarà si assegura que certes condicions seran 
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satisfetes. Sota el sistema actual, els operadors poden sol·licitar una extensió després de 30 anys i, generalment, se'ls 
garanteixen extensions de deu anys sense límits sobre quantes vegades sol·licitin aquestes extensions sempre que 
demostrin que s'està duent a terme el manteniment adequat. 
 
El partit governant planeja enviar els projectes de llei destinats a limitar el període màxim per estendre les operacions en el 
reactor al Parlament el mes que ve. 
 
Font: 
Europa press (18 de gener de 2012) 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-tokio-permitira-todos-reactores-nucleares-operar-60-
anos-20120118083237.html 
 
14 mesures per mitigar l'escalfament global: 
Segons un estudi publicat per la revista Science i co-escrit pel Centre Comú d'Investigació (CCI), un nombre limitat de 
mesures de qualitat de l'aire poden mitigar substancialment l'escalfament global i a més, aconseguir beneficis significatius 
per a la salut humana i l'agricultura.  
 
Concretament, els científics van identificar 14 mesures de control d'emissions que, segons l'estudi, poden ajudar a limitar 
l'escalfament global i millorar la salut i la seguretat alimentària en les properes dècades. 

 
El document titulat "Mitigar a curt termini el canvi climàtic al mateix 
temps que millorar la salut humana i la seguretat alimentària", publicat 
per la revista Science i co-escrit de forma conjunta per dotze socis de 
tot el món, inclosos el PNUMA, la NASA i l'Institut Ambiental 
d'Estocolm així com per científics del CCI, mostra que només una 
petita fracció de les mesures de la qualitat de l'aire proporcionen una 
mitigació de l'escalfament substancial, però que si aquestes s'apliquen 
immediatament, juntament amb mesures per reduir el diòxid de 
carboni es podria mantenir l'escalfament global per sota de 2ºC 
respecte als nivells preindustrials. Dos projectes amb finançament 
europeu ja investiguen formes de mesurar les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle més eficients.  
 

A més, els resultats mostren que aquestes estratègies podrien ajudar a prevenir fins a cinc milions de morts prematures 
anuals així com la contaminació de l'aire i augmentar el rendiment dels cultius anuals entre 30 i 135 milions de tones. Els 
beneficis de les reduccions de metà es van estimar entre 700 i 5.000 dòlars americans per tona. L'avaluació va desenvolupar 
escenaris d'emissions futures en els quals aquestes 14 mesures s'apliquen des del 2010 fins a l'any 2030. 
 
El document, publicat en Science, es basa en l'Avaluació Integrada de Carboni Negre i l'Ozó Troposfèric del Programa de les 
Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA) (2011) i estén aquesta avaluació, proporcionant models climàtics més detallats 
(en particular la identificació d'impactes de la precipitació detallada), estenent l'anàlisi de l'impacte de nivell nacional amb 
informació espacial més detallada a més d'una anàlisi cost-beneficio també més detalladament. 
 
Font: 
Ambientum (17 de gener de 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/14-medidas-que-pueden-mitigar-el-calentamiento-
global.asphttp://www.ambientum.com/boletino/noticias/14-medidas-que-pueden-mitigar-el-calentamiento-global.asp 
 
Ja està disponible l'Esborrador Zero de la Resolució de la Conferència de Rio+20: 
Les Nacions Unides acaba de presentar l'Esborrany Zero de la Resolució de Conferència de les Nacions Unides sobre 
Desenvolupament Sostenible, coneguda també com Rio+20. Aquest Esborrany serà la base per a les discussions 
preparatòries prèvies a la celebració de la conferència, que tindrà lloc del 20 al 22 de juny a Rio de Janeiro.                                 

 
L'Esborrany Zero concreta els punts claus a debatre a l'entorn dels dos grans temes escollits 
per a la conferència: l'economia verda i el marc institucional per al desenvolupament 
sostenible. Així mateix, s'apunta la necessitat de subscriure un conjunt d'objectius de 
desenvolupament sostenible pel planeta, així com a l'oportunitat d'impulsar un model 
d'economia verda en el context del desenvolupament sostenible i l'eradicació de la pobresa. 
 

El Govern té previst de realitzar aportacions l'Esborrany de la resolució de la conferència, tan aviat s'obri el debat a la 
participació del conjunt d'actors. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (13 de gener 2012) 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=690f590eb6
ee1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=690f590eb6ee1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=4cc3d896ea6d4310VgnVCM1000008d0 
 
El G-77 és fonamental per impulsar el desenvolupament sostenible 
El Grup dels 77 més Xina (G-77) és fonamental per mobilitzar la voluntat política necessària per impulsar el 
desenvolupament sostenible, va afirmar avui el Secretari General de l'ONU. 
 
Durant la cerimònia en què Argentina va transferir la presidència d'aquest grup a Algèria, Ban Ki-moon va destacar el 
compromís que el conjunt de països ha mantingut amb el multilateralisme i el treball conjunt en l'entorn actual de crisi 
financera i social. 

Ban va instar al G-77 a mantenir aquest esperit en els fòrums internacionals que 
tindran lloc aquest any amb l'objectiu de buscar solucions als grans reptes 
mundials com el desenvolupament i el canvi climàtic. 
 
“Necessitem dissenyar estratègies que fomentin la sustentabilitat a escala global. 
Necessitem interconnectar les polítiques que responguin als desafiaments. Les 
solucions a un problema han de ser solucions per a tots els problemes. 
 
 El lideratge del G-77 és vital per garantir que s'adoptin mesures concretes en Riu”, 
va dir Ban referint-se a la Conferència de la ONU sobre Desenvolupament 
Sostenible Rio+20. 
 
 
 

Va agregar que és el moment de fer un esforç final per aconseguir els Objectius del Mil·lenni, que plantegen la disminució a 
la meitat de la fam i la pobresa extrema per 2015, i va manifestar el seu compromís de continuar treballant amb el G-77 
amb aquest propòsit. 
 
Font: 
Ambientum (12 de gener 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/G-77-es-fundamental-impulsar-desarrollo-sostenible.asp 
 
Les reserves de petroli són de 120 anys 
Les reserves de petroli són suficients per respondre al ritme anual de consum durant 120 anys, ja que existeixen recursos 
convencionals per cobrir la demanda durant 40 anys i no convencionals per altres 80 anys, segons un estudi de la consultora 
estratègica *Bain & Company. 
 
La consultora constata que el consum de petroli ha augmentat un 30% en els últims 25 
anys, si bé la base de reserves ha augmentat en el mateix període en la mateixa 
proporció. D'aquesta forma, les reserves globals s'han mantingut des de mitjan anys 
vuitanta. 
 
Bona part d'aquestes reserves procedeix de jaciments l'extracció dels quals en els anys 
vuitanta es considerava difícil o impossible. Ara, la indústria comença a extreure 
aquests hidrocarburs a preus competitius i a realitzar noves troballes de petroli no 
convencional. 
 
Aquest avanç tècnic, indica la consultora, es produeix malgrat les crisis geopolítiques, 
que restringeixen l'accés a moltes de les regions més importants del planeta. Bain & 
Company espera que la tendència detectada es mantingui en el temps i no canviï de 
forma abrupta. 
 
Font: 
Europa press (11 de gener 2012) 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-reservas-petroleo-son-120-anos-20120111131953.html 
 
Denuncien la invasió de les fusteres en un reducte indígena amazónic  
L'ONG Survival International ha denunciat aquest dimarts que diverses empreses fusteres han ocupat la regió de la 
Amazonía on viuen indígenes Awás que denuncien la desforestació d'aquesta regió del nord-est de Brasil i en la qual una 
nena d'aquest poble ha estat "cremada viva". 
 
Segons l'ONG Consell Misionario Indígena (CIMI), diversos membres del poble guajajara, que viuen a la mateixa zona, van 
denunciar la mort d'una nena "cremada visqui" després de trobar les restes calcinades d'una persona poc després que els 
Awás s'enfrontessin als treballadors de l'empresa Fustera.  

 
Foto: Europa press
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Un d'aquests testimonis, Clovis Guajajara, va destacar que no ha vist a cap membre dels Awás des que es va produir aquest 
incident i va assenyalar que podrien haver fugit de la zona.  
 
El Departament d'Assumptes Indígenes del Govern brasiler (FUNAI) ha confirmat a Survival que les autoritats brasileres 
estan investigant el cas, encara que va destacar que no s'havia confirmat la mort de la menor.  
Uns 60 Awás viuen com a nòmades dedicant-se a la caça i a la recol·lecció de fruits en el nord-est de l'Amazònia de Brasil. 
La selva és el seu mitjà de vida, però les empreses fusteres estan "arrasant enormes extensions d'aquesta selva".  
 
"Gran nombre de fusteres estan envaint il·legalment el seu territori, que ara sofreix una de les taxes de desforestació més 
altes de l'Amazònia", va denunciar Survival en un comunicat. "Més del 30 per cent d'un dels territoris Awás ja ha estat 
destruït", va afegir. 
 

Luis Carlos Guajajara va explicar que molts Awás viuen a la zona pressionats per les empreses fusteres per les amenaces de 
les companyies que els han amenaçat de mort si entren a les zones que s'estan explotant. "Els indígenes en aquesta zona 
estan espantats", va criticar.  
 

Survival va explicar que està pressionant al Govern de Brasil perquè detingui les desforestacions massives de grans 
extensions de l'amazones que suposi l'extinció d'aquests pobles indígenes. 
 
Font: 
Europa press (10 de gener 2012) 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-denuncian-invasion-madereras-reducto-indigena-
amazonico-20120110175400.html 

 
Unió Europea: 
 
Europa inaugura un servei de cartografia on-line per a tots els ciutadans 
L'Agència Europea de Medi Ambient acaba de llançar un servei de cartografia global on-line denominat "Eye on Earth" 
(Observatori de la Terra). 
 
El sistema d'informació geogràfica al núvol basat en ArcGIS Online de ESRI permet a l'usuari superposar mapes amb 
multitud de dades sobre el medi ambient, però al mateix temps permet la retroalimentació de l'usuari (científic o no 
científic). La solució, presentada a Abu Dhabi durant el Eye on Earth Summit, suposa un nou pas per implicar governs i 
ciutadans en la carrera mediambiental. 
 
Eye on Earth és una plataforma de comunicació bidireccional sobre el medi ambient 
que reuneix la informació científica amb els comentaris i observacions de milions de 
ciutadans anònims.  
 
És el resultat d'una associació entre Microsoft i l'Agència Europea de Medi ambient 
(AEMA). Actualment inclou informació sobre la qualitat de l'aigua de més de 22.000 
zones de bany de tota Europa.  
 
Eye On Earth inclou així mateix informació sobre la qualitat de l'aire de més d'1.000 
estacions de control a tota Europa i un model de qualitat de l'aire permet veure la 
situació de la contaminació de l'aire entre unes estacions de control i unes altres 
(AirWatch).  
 
Per a l'estat de l'aigua, el portal presenta dades històriques de diversos anys i, en alguns casos, també estan disponibles les 
dades més recents de 2009 (WaterWatch). NoiseWatch, un servei online que avalua la contaminació acústica en 164 països 
d'Europa. Un altre servei a destacar és iEnviro Watch, una aplicació iOS desenvolupada per dos emprenedors bascos que 
permet visualitzar i consultar informació mediambiental a la localització o àrea geogràfica triades des del teu smartphone. 
 
Eventualment inclourà els nivells d'ozó i altres formes de contaminació a nivell de sòl, abocats de petroli, biodiversitat i 
erosió costanera per exemple. 
 
Es pot accedir a Eye on Earth i crear, gravar i imprimir mapes personalitzats a la pàgina en anglès:  
http://network.eyeonearth.org/home/index.html. 
 
També es pot accedir als diferents mapes de qualsevol part del món i en qualsevol idioma i afegir valoracions personals del 
soroll o la contaminació de l'aigua o de l'aire en el seu veïnat en: http://watch.eyeonearth.org/ 
 
Font: 
Ambientum (9 de gener 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Europa-inaugura-servicio-cartografia-online-ciudadanos.asp 
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Els impostos ambientals es tradueixen en beneficis per als països 
L'Agència Europea de Medi ambient (AEMA) ha publicat dos informes que mostren que els governs europeus podrien reduir 
al mateix temps l'impost sobre la renda, incrementar la innovació i reduir la contaminació mitjançant la introducció imposats 
mediambientals ben enfocats, a més de reciclar els ingressos de nou en l'economia. 
 
Segons dos informes sobre la reforma fiscal mediambiental, publicats per l'Agència Europea de Medi ambient (AEMA), els 
governs europeus podrien reduir l'impost sobre la renda, augmentar la innovació i reduir la contaminació mitjançant la 
introducció els impostos mediambientals sempre que estiguin ben enfocats. A més aquests es reciclarien de nou com a 
ingressos en l'economia. La reforma fiscal mediambiental es defineix com una reforma del sistema tributari nacional, en la 
qual es produeix un canvi de la càrrega d'impostos, per exemple, de la mà d'obra a les activitats nocives per al medi 
ambient, tals com l'ús insostenible dels recursos o la contaminació. Al juny de 2011, els eurodiputats van acordar una 
supervisió millor del desenvolupament sostenible europeu. 
 
L'Agència també destaca quatre possibles tipus d'efectes de la reforma. El primer efecte és fer 
que diversos productes o activitats més cars, mentre que el segon efecte ve de la distribució 
directa o indirecta d'aquests ingressos extra. En tercer lloc, la creació d'ocupació i la innovació 
ecològica poden ser una altra conseqüència d'aquest procés. Finalment, una reforma eficaç 
també es traduiria, segons la AEMA, en beneficis ambientals, per exemple mitjançant la 
reducció de la contaminació.  
                                                                                                                              
A més, els informes mostren que, incrementant l'impost sobre la contaminació i sobre altres 
activitats perjudicials per al medi ambient, els governs poden usar els fons addicionals per 
proporcionar incentius a la innovació com el desenvolupament d'energies renovables.  
 
Per a les economies avançades, com les de la UE, aquests esquemes serveixen per crear noves tecnologies que poden ser 
exportats a nivell mundial.  
 
Les avaluacions es basen en l'anàlisi de les polítiques a Alemanya i els Països Baixos, que van mostrar que la reforma i altres 
instruments de política mediambiental té efectes molt positius quant a l'augment de la innovació. Els efectes econòmics més 
amplis de la reforma també es van analitzar a Alemanya, on els impostos mediambientals van tallar les cotitzacions de les 
pensions i van crear uns 250.000 llocs de treball. A més, el model suggereix que l'augment del preu de l'emissió d'una tona 
de diòxid de carboni a fins a 68 euros pel 2020 podria crear 152.000 nous llocs de treball a Alemanya. 
 
Font: 
Ambientum (11 de desembre 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-impuestos-ambientales-se-traducen-beneficios-paises.asp 
 
Més de 600 substàncies químiques tòxiques estan fora de control a la UE 
Almenys 625 substàncies químiques altament tòxiques per a la salut i el medi ambient podrien estar circulant per Espanya 
sense cap mesura de control. Algunes d'elles poden ser *cancerígenas, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció, segons 
ha advertit Comissions Obreres. 
 
Així, des de la secretaria federal de Medi ambient del sindicat, expliquen que 
es tracta de substàncies que, en l'argot tècnic es coneixen com CMR, és a dir 
que pot tenir un, dos o tots els efectes descrits alhora. 
 
Aquestes substàncies químiques poden accedir al cos humà per inhalació, 
ingestió o penetració a través de la mucosa i pell. Es troben en nombrosos 
objectes de la vida quotidiana. Per exemple, la bencidina és un "potent 
cancerígeno" que s'utilitza com a agent tèxtil i com a component d'aparells 
electrònics; el 2,4-dinitrotolueno, és una substància que s'utilitza per fer tints, 
explosius o materials de goma i plàstic. 
 
Més d'un any sense complir la llei 
CCOO recorda que la norma europea del reglament REACH (Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de les substàncies i 
barreges químiques) estipula que aquestes substàncies haurien d'haver-se registrat abans del 30 de novembre de 2010 si el 
seu volum de producció és igual o superior a una tona a l'any. 
 
En aquest context, l'Agència Europea de Substàncies i Barreges Químiques (TIRA, en les seves sigles en anglès) indica que 
existeixen 625 substàncies CMR que no han estat registrades, amb el que es podrien estar utilitzant, important o fabricant 
il·legalment al mercat espanyol. Cada estat és responsable que les empreses compleixin amb la normativa europea de 
control de substàncies químiques. 
 
Per això, l'organització sindical ha remès una carta al Ministeri de Sanitat en la qual alerta d'aquesta situació i en la qual 
sol·licita un informe sobre les substàncies no registrades que tinguin un volum de producció superior a una tona a l'any. Així 

 

 
Foto: Blogspot 
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mateix, demana al Govern que prengui mesurades sobre aquest tema ja que seria "necessari" reforçar el control i la 
inspecció, per garantir que aquestes substàncies no s'utilitzin. 
 
Finalment, recorda que si es confirma aquesta "falta greu" les empreses espanyoles que fabriquin, comercialitzin o importin 
substàncies CMR sense registre previ podrien ser sancionades amb multes que oscil·len entre els 85.001 als 1.200.000 euros 
i, a més, les autoritats poden establir el tancament temporal o total de les instal·lacions que les comercialitzin o produeixin 
durant cinc anys. 
Font: 
Portal del Medi ambient (27 de gener de 2012) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/10354/mas_de_600_sustancias_quimicas_toxicas_estan_fuera_de_control
_en_la_ue/ 
 
L'accident del Costa Concòrdia amenaça el Parc de l'Arxipèlag Toscazo 
Oceana ha alertat sobre el "greu risc" que corre el Parc Nacional Arxipèlag Toscà (Itàlia) després dels vessaments de 
combustible, olis i aigües residuals produïts pel creuer naufragat Costa Concòrdia. Així, ha afirmat que aquests vessaments 
podrien afectar a l'àrea protegida, que suposa el major parc marí d'Itàlia amb presència de cetacis, corals i prades 
submarines. 
 
L'organització ha explicat que en els fons rocosos de la illa de Giglio s'assenten 
nombroses espècies, com a corals, mol·luscs i gorgonias, i en la part occidental 
s'estenen prades submarines de Posidònia oceànica, una espècie endèmica del 
Mediterrani. 
 
D'aquesta manera, el director d'Investigació de Oceana Europa, Ricardo Aguilar, ha 
destacat que "el naufragi s'ha produït prop d'un àrea protegida en la qual habiten 
espècies amenaçades, per la qual cosa un possible vessi podria causar greus danys 
a organismes com a cetacis, taurons i corals".  
 
"Aquesta catàstrofe demostra que és necessari augmentar les mesures de seguretat dels creuers", ha afirmat Aguilar.  
 
El Parc Nacional, que engloba part de les aigües de la illa de Giglio, està 
considerat una de les joies ecològiques d'Itàlia i un fort focus d'atracció del turisme de bussejo per la seva població estable 
de dofins mulars i altres cetacis, com a dofins llistats, catxalots, calderones grisos i comuns i fins i tot rorcuales. Existeixen 
també espècies menys conegudes com l'esponja Aplysinia cavernícola, protegida pel Conveni de Barcelona. 
 
Font: 
Europa press (19 de gener de 2012) 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-accidente-costa-concordia-amenaza-parque-
archipielago-toscano-20120119110549.html 
 
Proposen la creació d'una Comunitat Europea de l'Energia 
El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESSAMENT) ha defensat la idea de crear una Comunitat Europea de l'Energia per 
completar un mercat europeu de l'energia interna i la configuració d'un enfocament comú i estratègica en matèria 
energètica.  
 
El CESSAMENT ha aprovat el dictamen "La participació de la 
societat civil en l'establiment d'una futura Comunitat de l'Energia 
Europea", en la qual se suggereix la creació d'aquesta Comunitat 
Europea. 
 
Una reunió parlamentària conjunta, entre eurodiputats i 
parlamentaris nacionals, ja va discutir sobre el problema de la 
Comunitat Europea de l'Energia al juny de 2010. 
 
Així mateix, el CESSAMENT recolza la idea de la creació de blocs 
regionals de l'energia dins dels quals, països i operadors 
coordinin les seves decisions clau sobre la combinació energètica 
i el desenvolupament d'una xarxa, com un primer pas cap a una 
Comunitat Europea de l'Energia. Segons el responsable del 
dictamen adoptat, Pierre Jean Coulon, també donaria lloc a una 
integració gradual dels mercats separats fins al moment i faria 
que els preus s'alineessin. 
 
La idea de l'ex president de la Comissió Europea Jacques Delors, de crear un grup de compra de gas europeu, també va ser 
recolzada pel CESSAMENT per enfortir el poder negociador dels Estats membres i les empreses. Es proposa així l'establiment 

 Foto: Europa press
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d'una estructura comuna de subministrament de gas i altres combustibles per garantir la coherència en les negociacions i 
contribuir a reduir els preus. 
 
Font: 
Ambientum (19 de gener de 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Proponen-creacion-Comunidad-Europea-Energia.asp 
 
Residus: drecera cap a la creació de llocs de treball i uns costos menors 
La plena aplicació de la legislació sobre residus de la UE suposaria un estalvi de 72.000 milions d'euros a l'any, augmentaria 
el volum de negocis anual de la UE del sector de la gestió de residus i del reciclat en 42.000 milions d'euros i crearia més de 
400 000 llocs de treball d'aquí a 2020, segons un estudi de la Comissió Europea publicat avui. Les operacions il·legals 
d'eliminació de residus en els Estats membres estan provocant una pèrdua d'oportunitats de creixement econòmic, però 
unes inspeccions més rigoroses a escala nacional i un coneixement més ampli de la gestió de residus aportarien grans 
millores 
 
Una millor aplicació genera grans beneficis 
L'estudi conté una anàlisi meticulosa dels efectes d'una millor aplicació i compliment i prova que els beneficis serien 
importants. S'analitza una sèrie d'exemples de Xipre, Alemanya, Irlanda, Itàlia i els Països Baixos per demostrar els seus 
avantatges econòmics, financeres i socials per als Estats membres. 
 
El sector de la gestió de residus i el reciclat és molt dinàmic en la UE, però segueix brindant oportunitats econòmiques amb 
un enorme potencial de creixement. En 2008, el seu volum de negoci, de 145 000 milions d'euros, representava al voltant 
de l'1 % del PIB de la UE i dos milions de llocs de treball. El compliment de l'estratègia de la UE ajudaria a crear un sector 
amb 2,4 milions de llocs de treball i un volum de negoci anual total de 187 000 milions d'euros. 
 
El problema subjacent és que massa preus no reflecteixen el veritable cost de l'eliminació de les mercaderies, ja que, de fer-
ho, es contribuiria a prevenir els residus en primer lloc. A més, molts Estats membres segueixen mancant de la 
infraestructura adequada per a la recollida selectiva, el reciclat i la recuperació. La falta d'un control sistemàtic i de 
mecanismes d'execució constitueix un altre obstacle, juntament amb la manca de dades fidedignes sobre la gestió de 
residus. 
 
Quatre conclusions principals 
 
- L'estudi arriba a la conclusió que necessitem saber més sobre els residus. Cal disposar de dades millors i procedir a un 
seguiment sistemàtic de la manera en què s'apliquen les lleis en la pràctica. Es registren progressos referent a això, com 
indica la recent creació per Eurostat del Centre de Dades Mediambientals sobre Residus. 
- Un millor ús del principi de qui contamina paga i un recurs més ampli a instruments econòmics tals com la pujada dels 
costos d'eliminació podrien contribuir a garantir el compliment de la normativa i proporcionar els fons necessaris per a la 
gestió de residus. 
- Han de reforçar-se la inspecció i la vigilància en els Estats membres, la qual cosa podria comportar establir una capacitat 
d'auditoria a escala de la UE i, tal vegada, unes normes d'inspecció comunes. 
- Una possibilitat relativament rendible a aquest efecte de consolidar la vigilància del compliment a escala de la UE podria 
ser aprofitar els coneixements i capacitats de l'Agència Europea de Medi ambient (AEMA). Aquesta opció suposaria menys 
costos administratius que crear una nova agència consagrada als residus. 
 
Font: 
Europa Press Releases Rapid (13 de gener de 2012) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article22120.html 
 
Contaminació per mercuri 2011 
Ecologistes en Acció alerta que es mantenen les notificacions per contaminació amb metalls pesats durant el 2011, la 
presència de mercuri segueix sent la principal font de notificacions en el peix i altres productes pesquers. 

 
Per a l'organització ecologista la situació és més greu ja que els límits 
permesos per la UE de mercuri en peix no protegeixen suficientment la 
salut, al no tenir en compte el consum mitjà, ni les característiques 
corporals dels consumidors. 
 
Segons Ecologistes en Acció durant l'any 2011 s'han presentat 76 
notificacions per contingut en mercuri en peix. Aquestes notificacions 
són publicades pel sistema d'alerta ràpida per a pinsos i aliments 
(*RASFF en les seves sigles angleses). La situació actual, amb 76 
notificacions, concorda amb la tendència observada en els anteriors 
informes. 

Foto: Ecologistas en Acción
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D'aquestes notificacions, 23 casos de superació de mercuri en peix tenen origen Espanya. El país que ha efectuat un major 
nombre de notificacions (43) segueix sent Itàlia, el nostre major importador, la resta han estat notificades per França (12) i 
Espanya (5) 
 
S'han aconseguit valors de fins a 5,6 mg/kg – *ppm, en rodanxes de *mielga sent Espanya tant el país d'origen com el 
denunciant, mentre que, segons la normativa comunitària, el nivell màxim permès de mercuri en els productes pesquers és 
de 0.5 mil·ligrams (mg) per kg; si bé, en certes espècies (com el peix espasa, el tauró, o la tonyina) que segueixen sent les 
espècies amb més superacions, es permet un nivell màxim més alt; d'un mil·ligram per kg. 
 
Per a Ecologistes en Acció la situació és molt més greu, ja que els límits establerts per la UE són menys estrictes que els 
establerts pel Comitè Mixt FAO/OMS d'Experts en Additius Alimentaris (*JECFA), i referits a la ingesta màxima setmanal de 
metilmercuri (1,6 micrograms per kg de pes corporal per setmana). Aquest criteri s'ha establert per protegir al fetus en 
desenvolupament exposat al metilmercuri a través d'aliments contaminats ingerits per la mare embarassada. 
 
El mercuri és un metall extremadament volàtil que pot ser transportat a grans distàncies una vegada s'ha emès a 
l'atmosfera. Una vegada s'ha dipositat en un ambient aquàtic, el mercuri es transforma en metilmercuri, una potent 
*neurotoxina, que s'acumula en els peixos i en els animals i els humans que els consumeixen. Quan és ingerit per dones 
embarassades, el metilmercuri travessa la placenta i s'acumula en el cervell i el sistema nerviós central del fetus en 
desenvolupament. Fins i tot quantitats relativament menyspreables poden produir seriosos retards motors o de comunicació. 
El mercuri mai desapareix del medi ambient, assegurant que la contaminació d'avui seguirà sent un problema en el futur. 
 
Font: 
Ecologistes en Acció (19 de gener de 2012) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article22120.html 
 
La Comissió Europea llança una consulta sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels vaixells 
La Comissió Europea ha iniciat una consulta pública en línia sobre les possibles mesures per reduir les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle procedents dels vaixells. Els agents interessats poden participar fins al 12 d'abril. 
 
La Unió Europea es va comprometre a, de cara en 2020, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle almenys el 20% 
en tots els sectors. La legislació de 2008 estableix que, si durant el 2011 no s'arribava a un acord internacional que 
inclogués les emissions marítimes, la Comissió havia de presentar una proposta per incloure en el compromís de reducció de 
la UE. 
 
Tot i els importants esforços fets per l'Organització Marítima Internacional (OMI) i la Convenció de Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic (CNUCC), hi ha hagut pocs progressos fins ara sobre les mesures d'índole tècnica, operativa i de mercat per 
als vaixells nous i existents. La Comissió Europea seguirà recolzant a aquestes organitzacions per al desenvolupament de 
mesures d'àmbit mundial. Per la seva banda, el Parlament Europeu i els Estats membres han demanat reiteradament a la 
Comissió Europea que prengui mesurades en cas de no arribar a un acord internacional. 
 
Les emissions del transport marítim internacional ja representen aproximadament el 3% de les emissions globals de CO2 i 
s'espera que, si no es prenen mesures addicionals, representin més del doble el 2050. La introducció de mesures per reduir 
les emissions també limitarà el consum de combustible – fet que reduirà les factures dels vaixells de combustible en milers 
de milions d'euros cada any – i, per tant, baixaran els costos de transport. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (20 de gener de 2012) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=fab9b9c474
cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=180f699e44af4310VgnVCM2000009 
 
Espanya: 
 
Miguel Arias Cañete nomena nous alts càrrecs en el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient 
Director General de l'Aigua, Juan Urbà López de Meneses, Directora General de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, Susana 
Magre Andrade, Director General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, Pablo Saavedra Inaraja. 
 
El Consell de Ministres ha aprovat avui tres Reials decrets pels quals, a proposta del Ministre Arias Cañete, es nomenen nous 
alts càrrecs en el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient. 
 
Com a Director General de l'Aigua es nomena a Juan Urbà López de Meneses, Doctor Enginyer Agrònom, ocupava fins avui 
el lloc d'Expert Nacional Destacat en la European Environment Agency (Copenhaguen, Denmark) per al Disseny d'Indicadors 
Ambientals per a l'Anàlisi i Seguiment de la PAC.  
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El nou Director General pertany al Cos d'Enginyers Agrònoms de l'Estat i ha exercit el càrrec de Sotsdirector General de 
Gestió i Ordenació d'Espais Protegits en la Direcció general de Medi ambient de la Comunitat de Madrid, exercint amb 
anterioritat els càrrecs de Director Gerent de l'Institut Madrileny d'Investigació i Desenvolupament Rural i Agrari i Alimentari 
IMIDRA i de Cap d'Àrea de Desenvolupament Rural en la Direcció general d'Agricultura de la Comunitat de Madrid. 
 
Es nomena també Directora General de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic a Susana Magre Andrade. És Enginyer de 
Camins Canales i Ports, ocupant des de 2007 el càrrec de Directora de Gabinet de la Presidenta de l'Assemblea de Madrid.  
També ha exercit el càrrec de Directora de Gabinet de la Conselleria de Transports i Infraestructures, i de la Conselleria de 
Medi ambient i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid, ocupant en el Ministeri de Medi ambient els llocs 
d'Assessora del Gabinet de la Ministra i de Consellera Tècnica de la Direcció general de Costas. 
 
Finalment el Consell de Ministres ha nomenat a Pablo Saavedra Inaraja com a 
Director General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar. És llicenciat en Dret i ocupava 
el lloc de Sotsdirector General de Relacions Bilaterals amb les Comunitats Autònomes 
en el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. 
 
Pertanyent al Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat, ha exercit també el 
càrrec d'Assessor del Secretari d'Estat de Cooperació Territorial, i ha estat 
Sotsdirector General Adjunt de Selecció a l'Institut Nacional d'Administració Pública i 
Cap d'Àrea de Coordinació de la Sotsdirecció General de Legislació i Ordenació 
Normativa en el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
 
Font: 
MARM (4 de gener 2012) 
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-
din.aspx?tcm=tcm:7-188120-16 
 
Greenpeace denuncia que el nou cementiri nuclear espanyol és un malbaratament econòmic i un risc 
innecessari 
L'organització ecologista Greenpeace creu inexplicable que el Govern hagi optat per la ubicació del Magatzem Temporal 
Centralitzat de residus nuclears (ATC) a Villar de Canyes (Cuenca), sent aquesta l'opció més cara quan el cost de la 
construcció de quatre magatzems temporals individualitzats és molt menor. 
 
L'organització ecologista va rebutjar el Magatzem Temporal Centralitzat (ATC), comunament conegut com a cementiri 
nuclear, perquè el cost econòmic és molt major al d'altres opcions, com el Magatzem Temporal Individualitzat (ATI). A més, 
el risc derivat del transport de residus nuclears desapareix en el cas del ATI. 
 
“Costa 20 vegades més construir un cementiri nuclear que magatzems temporals en les pròpies centrals. El ATC solament 
suposa un benefici per als amos de les nuclears, que s'estalviessin amb el malbaratament de diners públics part de la gestió 
dels residus nuclears”, va declarar Raquel Munt, responsable de la campanya Nuclear de Greenpeace. 
 
El cost benvolgut del Magatzem Temporal Centralitzat (ATC) és d'uns 2.000 milions d'euros, en els quals s'inclouen la 
construcció, el manteniment i el transport dels residus nuclears. Per contra, el cost dels Magatzems Temporals 
Individualitzats (ATI) és molt menor, a Espanya només seria necessària la seva construcció en les centrals de Garoña 
(Burgos), Cofrents (València), Almaraz (Badajoz) i Vandellòs (Tarragona); perquè en la resta de centrals nuclears ja 
existeixen.  
 
Segons el parer dels ecologistes, tenint en compte que el cost de cadascun d'ells és únicament d'uns 25 milions d'euros, a 
causa que el manteniment és mínim i el transport innecessari, la diferència de costos fa inexplicable que s'esculli està opció 
en moments de retallades econòmiques severes. 
 
Respecte als residus nuclears allotjats a França, motiu pel qual l'Estat espanyol lliurament en concepte de “fiança” 60.000 
euros diaris, aquests poden ser reallotjats en un Magatzem Temporal Individualitzat com el de Vandellós. En aquest moment 
França retornarà a l'Estat espanyol el 90% dels diners aportats. 
 
Font: 
Ecoestrategia (9 de gener 2012) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-14 
 
Investiguen l'ús de l'hidrogen com a font d'energia 
El grup d'investigació de la Universitat de Sevilla estudia la síntesi i la caracterització estructural de compostos amb enllaç 
múltiple metall-metall, i d'altra banda la reactivitat de molècules petites com l'hidrogen, el metà o el diòxid de carboni, 
enfront de complexos de metalls de transició com el rodi, l'iridi o el platí. 
Per a això analitzen els enllaços que l'hidrogen estableix amb si mateix i amb altres elements com el carboni o el silici 
(marcatge amb deuteri i triti).  

Foto: MARM
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El professor Carmona, director d'aquest grup d'investigació, explica que l'hidrogen té avui dia un gran interès per al seu ús 
en piles de combustible i que un objectiu important és obtenir-ho de manera neta a partir de la descomposició de l'aigua 
(H2O), amb ajuda de l'energia del sol.  
 
Així mateix, es treballa amb els enllaços del metà (CH4), el component fonamental del gas natural, per obtenir altres 
molècules com el metanol o l'àcid acètic molt utilitzats en la indústria química. 
 
L'interès de l'estudi de l'activació del diòxid de carboni, els hidrocarburs i altres substàncies similars, radica que, per 
exemple, el diòxid de carboni és una substància extraordinàriament abundant, no és tòxica, ni tampoc contaminant en 
l'accepció habitual del terme, d'això el seu ús com a material de partida per a la producció de substàncies com el metanol, 
àcids fórmico, acètic, o acrílic o unes altres molt utilitzades per la indústria química, resulti molt atractiu.  
 
A aquest interès, afegeix Carmona, “s'uneix la possibilitat d'eliminar de 
forma avantatjosa una substància que generem en gran escala en 
produir energia, i que és responsable, en part, de l'efecte hivernacle, i 
per tant del denominat escalfament global.  
 
En resum, la forma més eficaç i útil de resoldre aquest problema seria la 
conversió del diòxid de carboni en molècules utilitzables per la indústria 
química”. 
 
Pel que fa a l'activació dels hidrocarburs i altres substàncies orgàniques, 
el problema és similar.  
 
El metà és el constituent fonamental del gas natural i per tant una 
substància molt abundant però el nostre ús, i el d'altres hidrocarburs 
saturats (propà, butà, etc.) es limita a emprar-los com a combustibles per produir energia (generant al mateix temps grans 
quantitats de diòxid de carboni), “senzillament perquè desconeixem com transformar-los de manera eficient en metanol, en 
àcid acètic o en materials polímers (plàstics), entre altres possibles objectius sintètics”. 
 
 “Queda encara molt per fer, però si s'aconseguís efectuar aquestes transformacions es produiria un canvi radical en la 
indústria química”, conclou. 
 
Font:  
Ambientum (9 de gener 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Investigan-uso-hidrogeno-como-fuente-energia.asp 
 
Els sistemes mòbils de recarrega, l'impuls definitiu al vehicle elèctric 
L'objectiu del projecto Premissa és fer més àgil el procés de recarrega dels vehicles elèctrics amb un sistema mòbil que 
permeti carregar des de qualsevol punt de subministrament no preparat expressament. 
 
Aquest avanç serà possible gràcies al consorci format per Uriarte Safybox, Zigor Corporació i l'Institut Tecnològic de l'Energia 
(ITE), aquest últim, el promotor d'aquest projecte, que s'ha acollit a les ajudes que el ministeri concedeix en el marc del seu 
Programa Innpacto. El Projecte Premissa vol actualitzar i fer més àgil el procés de recarrega dels vehicles elèctrics amb un 
sistema mòbil que permeti carregar des de qualsevol punt de subministrament no preparat expressament, però sí autoritzat 
per la companyia elèctrica corresponent i que a més sigui compatible amb les diferents tecnologies de recarrega existents.  
 
En aquests termes aquest projecte, que ha rebut una subvenció de 800.000 euros del Ministeri de Ciència i Innovació 
(Micinn), ho ha fet, concretament, a través del Programa Innpacto, el propòsit del qual és, segons el Micinn, propiciar la 
creació de projectes en cooperació entre organismes d'investigació i empreses per a la realització conjunta de projectes de 
R+D+i que ajudin a potenciar l'activitat innovadora, mobilitzin la inversió privada, generin ocupació i millorin la balança 
tecnològica del país. 

 
Un dels reptes d'aquest Projecte Premissa està a poder gestionar adequadament, 
ja que es produiran càrregues petites, amb connexions en diferents llocs i en 
diferents períodes de temps.  
 
Amb aquest escenari, s'ha establert que serà important arribar a tecnologia de 
gestió activa de la demanda, com una Smartgrid amb un nivell d'intel·ligència 
elevat, amb nous sistemes per a l'autenticació, comunicacions i gestió dels fluxos 
d'energia per la recarrega en funció de les previsions de temps disponibles.  
 

Aquest nivell de sofisticació haurà de conviure amb l'essencial premissa de la seguretat, tant en el relacionat amb el 
funcionament de les xarxes com en els possibles fraus d'energia, per la qual cosa aquest serà un aspecte que en el prototip i 
en l'equipament final haurà d'estar correctament recollit i resolt. 

Foto: Ambientum

Foto: Ambientum 
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El disseny d'aquest nou procés de servei de recarrega haurà d'assentar-se sobre pilars fonamentals. Un d'ells, és la creació 
del punt autoritzat per la recarrega, que seria l'element bàsic perquè la companyia distribuïdora pogués exercir la seva 
supervisió i control. cal destacar el sistema de gestió, per optimitzar la recarrega i oferir tarifes àgils i rendibles, i, finalment, 
la creació d'un tipus de maleta mòbil de recarrega, que serà l'element que permeti connectar amb la xarxa i realitzar el 
proveïment del vehicle elèctric en els punts autoritzats. 
 
Font: 
Ambientum (10 de gener de 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/sistemas-moviles-recarga-el-futuro-del-vehiculo-electrico.asp 
 
La indústria fotovoltaica aposta per la reestructuració del sector energètic 
La Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), que representa a més de 4.300 associats del sector fotovoltaic nacional, aposta per 
analitzar amb rigor l'assignació de costos en el sector elèctric per reestructurar-ho i recolzarà al Govern en aquesta labor. 
 
La UNEF ha tancat el procés de nomenaments de delegats autonòmics dut a 
terme durant les últimes setmanes amb la constitució del Consell 
Interautonómico, al que han assistit els disset delegats triats en les diferents 
Comunitats Autònomes.  
 
En la reunió del Consell, en la qual van estar representades totes les activitats 
que componen el sector fotovoltaic, es va aconseguir un alt nivell de consens 
sobre el sector fotovoltaic espanyol que servirà “per saber on volem estar a mitjà 
i llarg termini tenint en compte que el desenvolupament tecnològic actual ha 
permès la reducció del 70% dels costos de producció energètica”, segons la 
copresidenta de UNEF, Rocío Hortigüela, que afirma que “el sector està prop de 
ser competitiu sense tarifa regulada". 
 
"Sabem que el canvi de model energètic genera friccions i rebuig per part de l'oligopoli actual, ja que corre el risc de perdre 
la posició hegemònica, però és necessari”, assenyala Hortigüela, que recorda que el desenvolupament del sector fotovoltaic 
generaria noves pimes i llocs de treball“però això passa per la seguretat jurídica i l'estabilitat regulatòria que permetin 
l'impuls a la indústria fotovoltaica”. 
 
Organització autonòmica 
La tecnologia solar fotovoltaica està implantada en tota Espanya, tant com a instal·lacions de producció d'electricitat –més 
de 55.000– com a teixit industrial, amb unes 700 empreses dedicades a la fabricació de matèries primeres, equips i 
components, la instal·lació, la promoció, l'enginyeria, la distribució, la investigació, la consultoria, la formació, etcètera. 
 
Aquesta riquesa geogràfica fa necessari l'establiment de lleres d'interlocució entre el Sector Fotovoltaic i l'Administració i 
altres agents locals. Per aquesta raó, UNEF compta amb una sòlida implantació territorial, derivada d'estructura de les 
quatre associacions que la integren i articulada en consells autonòmics. 
 
Per garantir la coordinació de UNEF entre les seves activitats autonòmiques i les seves activitats corresponents als plànols 
nacional i internacional, els delegats autonòmics formen el Consell *Interautonómico, òrgan clau per assessorar a la Junta 
Directiva de UNEF en la presa de decisions. 
 
Font: 
Ambientum (12 de gener 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/industria-fotovoltaica-apuesta-reestructuracion-sector-energetico.asp 
 
WWF denuncia la falta de coordinació entre Espanya i Portugal en la planificació hidrològica del Guadiana 
WWF ha presentat al·legacions sobre els nous plans hidrològics d'un dels rius més importants d'Europa. Aquests documents 
presentats en els ministeris de medi ambient espanyol i portuguès subratllen la urgent necessitat de pensar en el Guadiana 
com una conca única i no fragmentada en dos països. De no ser així, perillaria la biodiversitat i els serveis ambientals que 
aporten els ecosistemes d'aquest riu, a més de la garantia d'aigua per gairebé 1,7 milions de persones i més d'un milió 
d'hectàrees de regadiu. 

 
WWF recorda que és imprescindible que la conca del Guadiana es planifiqui en 
conjunt, tant a nivell polític com de gestió, i no de la forma descoordinada i 
incompatible, presentada en els plans hidrològics ara sotmesos a consulta pública. 
 
Així mateix, remarca que són inacceptables les elevades assignacions i els 
creixements de consum d'aigua previstos, en gran mesura per a nous regadius, en 
una conca que sofreix d'escassetat.  
 
Això es deu al fet que la demanda sol ser superior a l'oferta, tant en la part 

 
Foto: Ambientum
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portuguesa com en l'espanyola. 
 
L'ONG troba altres manques ambientals significatives, destacant que els objectius ambientals fixats per als rius i aiguamolls 
de la conca són insuficients, i no garanteixen ni la consecució del bon estat ecològic de les masses d'aigua, ni la conservació 
dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000. 
 
De la mateixa manera, els nous plans no defineixen ni integren els cabals ecològics com una mesura prioritària per 
aconseguir el bon estat ecològic dels rius, d'acord amb l'exigència de la Directiva Marco de l'Aigua (DMA). Mentre a Espanya 
s'han establert uns cabals clarament insuficients que WWF dubta que arribin a complir-se, a Portugal amb prou feines s'han 
fet aproximacions precises dels cabals mínims amb una metodologia antiquada. 
 
Els transvasaments proposats en els plans d'Espanya i Portugal es plantegen sense haver analitzat el seu cost ambiental i 
econòmic i sense considerar altres alternatives de gestió de la demanda, com l'estalvi, una nova tarificació o el control de 
pous il·legals, com exigeix la DMA. 
 
WWF també denuncia que el previsible impacte del canvi climàtic no està suficientment considerat en els plans. Portugal no 
contempla les conseqüències del canvi climàtic i encara no compta amb un Pla de Sequeres. A Espanya sí existeix un Pla de 
Sequeres, però es basa estrictament en criteris de satisfacció de la demanda, sense tenir en compte ni tan sols les 
necessitats dels espais naturals protegits, com obliga la normativa europea.  
 
Quant a la participació pública, l'organització assenyala que a nivell internacional ha estat clarament insuficient. D'altra 
banda, a Espanya, no existeix una garantia que aquest mecanisme d'implicació de la societat pugui influir en la definició final 
dels plans de conca.  
 
Font: 
WWF Spain (19 de gener de 2012) 
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/noticias_aguas.cfm?20360 
 
L'Audiència reobre la causa contra els alts càrrecs de medi ambient per la Ciutat del Golf 
Obre el camí per a l'enjudiciament del Director General de Mitjà Natural, tres Caps de Servei i un Cap de Secció de la 
Conselleria de Medi ambient per presumpta prevaricació. 

 
Per Acte de 16 de gener de 2012, l'Audiència Provincial de Valladolid ha reobert 
per segona ocasió la investigació penal sobre la participació de cinc alts càrrecs i 
tècnics de la Conselleria de Medi ambient de la Junta de Castella i Lleó en 
l'aprovació del projecte urbanístic conegut com “ La Ciutat del Golf”, en Les Navas 
del Marquès (Àvila), revocant l'acte d'arxiu del passat 15 de novembre del Jutjat 
d'Instrucció nº 3 de Valladolid, al que ordena la transformació de les Diligències 
obertes en Procediment Abreujat per presumpte delicte de prevaricació 
administrativa, pas previ per a l'obertura de judici oral. 
 
Els tècnics afectats són l'actual Director General de Mitjà Natural de la Junta de 
Castella i Lleó, José Ángel Arranz Sanz, el seu antecessor en el càrrec i avui Cap 
del Servei Territorial de Medi ambient de León, Mariano Torre Antón, l'actual Cap 
de Servei d'Espais Naturals de la Junta de Castella i Lleó, José Ignacio Molina 
García, el llavors Cap del Servei Territorial de Medi ambient d'Àvila, Juan Manuel 
Pardo Ontoria, i el Cap de la Secció d'Espais Naturals i Espècies Protegides 
d'aquest últim Servei, Sabas Yagüe Bosch. 
 

En resposta als recursos de Centaurea, Ecologistes en Acció i el Ministeri Fiscal, l'Audiència reitera “que els fets sí poden ser 
constitutius de delicte” com ja va assenyalar en el seu acte anterior d'11 de maig de 2011, assenyalant que “La gravetat de 
la il·legalitat administrativa no la decideix aquest Tribunal, sinó que ha estat ja declarada per la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa , sent rellevant en tal actuació administrativa la Declaració d'Impacte Ambiental que es va tramitar per la 
Conselleria de Medi ambient, amb seu a Valladolid, estimant aquesta Sala que va poder ser delictiva la conducta dels 
diferents funcionaris que van intervenir en l'enllumenament de la citada DIA, essencial perquè es pogués produir el canvi de 
qualificació urbanística declarat il·legal per la Jurisdicció Contenciós-Administrativa , al no respectar...i sobretot en fer 
il·lusòries les mesures de conservació i protecció que corresponia aplicar a aquesta zona ZEPA (Zona d'Especial Protecció per 
a les Aus) i Zona d'Importància per a la Cigonya Negra ”. 
 
Centaurea i Ecologistes en Acció entenen que la situació de la Direcció general de Mitjà Natural de la Junta de Castella i Lleó 
és insostenible, amb els seus màxims responsables implicats en actuacions presumptament delictives, i demanen al 
Conseller de Foment i Medi ambient, Antonio Silván, el cessament immediat dels imputats, passant pàgina de la nefasta 
herència de la seva predecessora, la senadora María Jesús Ruiz, protagonista d'una acció política que sistemàticament ha 
supeditat el medi ambient a interessos econòmics espuris. 
 

Foto: Ambientum 



 
13

El cas de la Ciutat del Golf de les Navas del Marquès és un exemple notori de la confusió entre interessos públics i privats 
que ha caracteritzat l'acció pública de María Jesús Ruiz, promovent i/o encoratjant operacions immobiliàries especulatives en 
espais naturals protegits. El protagonisme de l'exconsellera és indubtable en altres escàndols similars com l'estació d'esquí 
de Sant Glorio (León) o la “Ciutat del Medi ambient” de Soria, igual que la “Ciutat del Golf” amb sentències judicials 
contràries (en aquest últim cas fins i tot del Tribunal Suprem). 
 
En el cas de les Navas del Marquès, cal recordar que s'investiga l'aprovació de la urbanització de 215 hectàrees de terrens 
integrants del Lloc d'Importància Comunitària “Conca dels rius Alberche i Cofio”, la Zona d'Especial Protecció per a les Aus 
“Encinares de los ríos Alberche i Cofio” i els àmbits dels Planes de Recuperació de l'Àguila Imperial i la Cigonya Negra a 
Castella i Lleó, afectant a un Àrea Crítica per a aquesta última espècie, que va ser modificada per acomodar el projecte i 
incloure els seus 1.500 habitatges. 
 
Font: 
Ecologistes en acció (19 de gener de 2012) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article22165.html 
 
Catalunya: 
 
Nova sentència del TSJC en contra del parc eòlic del Coll de la Gola 
L'entitat ecologista GEPEC demana la retirada dels molins, situats a cavall de les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. 
 El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emès una nova sentència en contra del parc eòlic Coll de la Gola, 
actualment en construcció, a cavall entre la Ribera de l’Ebre i el Priorat.  
 
El TSJC anul·la l'autorització del parc pel fet que es va aprovar a través 
del pla especial a fi d'agilitar el procés, segons ha exposat aquest dijous 
l'entitat ecologista GEPEC. És la segona sentència que emet el TSJC en 
relació amb aquest parc. El setembre passat va emetre una primera 
sentència en la qual considerava que el parc envaïa una àrea de 
protecció d'ocells.  
 
Satisfacció al GEPEC en veure que el TSJC els ha donat la raó en els dos 
recursos presentats. Ara demana que es retirin els molins construïts.  
 
Tal com va succeir amb els parcs de la serra del Tallat i la serra del 
Vilobí, el TSJC ha anul·lat els permisos per situar el parc Coll de la Gola, 
en els termes de la Torre de l'Espanyol, el Molar i la Figuera, a pesar 
que està en plena fase de construcció. Segons ha informat GEPEC, 
primer el TSJC va anul·lar l'autorització del parc per motius 
mediambientals, i ara ho ha tornat a tombar, per "manca de figura 
urbanística".  
 
Les sentències donen la raó als dos contenciosos administratius que 
havia presentat GEPEC, que qüestionaven la ubicació del parc i l'autorització urbanística. 
 
Segons ha exposat GEPEC, la sentència del TSJC recull que un pla especial no és la fórmula "adequada" per donar llum 
verda a un parc, i es requereix d'una altra figura de planejament més general -i de majors garanties-, en el qual el pla 
especial ha de ser un complement. "És una fórmula per simplificar el procés, no hi ha tants drets i s'estalvien tràmits", ha 
denunciat Albert Calduch, advocat de GEPEC, expert en Medi ambient.  
 
El recurs ho havien interposat GEPEC i la DOQ Piorat en contra de l'aprovació del pla especial del parc eòlic el 19 de juny del 
2008.  
 
Tal com ha explicat l'entitat ecologista, el TSJC finalment resol que "no es pot utilitzar la figura del pla especial per alterar la 
qualificació urbanística de l'ús del sòl" i estima "la nul·litat de la figura de planejament urbanístic".  
 
El TSJC es remitent a la primera sentència que va emetre el setembre passat i en la qual ja deixava sense efecte 
l'autorització del parc eòlic, la tramitació del com es remunta a gairebé una dècada enrere. Es va iniciar en 2003. El projecte, 
desenvolupat inicialment per Ecotecnia, consta de 13 aerogeneradors d'1,67 MW, amb una capacitat de generació total de 
21,71 MW. 
 
Font: 
Diari de Tarragona (25 de gener de 2012) 
http://www.diaridetarragona.com/ebre/063880/nova/sentncia/tsjc/parc/elic/coll/garganta 
 

Foto: Mesebre.cat



 
14

El desenvolupament rural tema central de la reunió de treball d'avui de la Comissió de Seguiment de la 
reforma de la Política Agrària Comuna 
Aquesta tarda, als Serveis Centrals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació (DAAM) a Barcelona, ha 
tingut lloc la reunió de treball sobre Desenvolupament Rural de la Comissió de Seguiment de la reforma de la Política Agrària 
Comuna (PAC) de la Unió Europea. 
 
En aquests grups de treball estan representats l'Administració agrària catalana, les organitzacions professionals i entitats 
agràries, i membres de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Mitjà Natural del Parlament de Catalunya. 
En la reunió d'avui, centrada en el desenvolupament rural, i en la qual han participat 33 persones, s'ha volgut conèixer i 
analitzar l'opinió del sector sobre punts tant importants de la nova reforma com són la conveniència de situar certes 
actuacions en el primer o el segon pilar de la PAC, debatre sobre el posicionament de Catalunya davant un possible 
Programa de Desenvolupament Rural estatal o altres aspectes contemplats per la Comissió Europea en actual proposta de 
Reglament FEADER que podrien condicionar el sector agroalimentari català. 
 
Aquesta reunió és la tercera que es realitza amb representants del sector des que el passat 2 de desembre, en el decurs de 
la Taula de Concertació Agrària, el Conseller Josep Pelegrí anunciés la creació de la Comissió de Seguiment arran de la 
publicació per part de la Unió Europea de les propostes de reglaments que han de regir la nova reforma de la PAC. 
 
Els blocs temàtics a debatre, als quals també es pot participar mitjançant el portal virtual EPAC, són l'anàlisi de la Fitxa 
financera, que es va tractar en la primera reunió, el passat 14 de desembre, els pagaments directes, tractat a la reunió del 
21 de desembre, el Desenvolupament rural i finalment les mesures de competitivitat i de mercat previstes per la reunió de 
treball del dia 12 de gener. 
 
Està previst iniciar una segona ronda sobre aquests blocs temàtics a partir del 25 de gener on s'anirà perfilant el 
posicionament de Catalunya per finalment poder aprovar un document conjunt, que compti amb un suport ampli del sector 
agrari català. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (11 de gener de 2012) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=134332&idioma=0 
 
MANGO (Catalunya i botigues pròpies a Espanya) s'adhereix al Programa d'Acords Voluntaris  
MANGO (Catalunya i tendes pròpies a Espanya) s'adhereix a la iniciativa voluntària de reducció d'emissions de gasos amb 
efecte d'hivernacle que impulsa l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. L'abast de l'adhesió inclou totes les oficines i 
magatzems situats a Catalunya (la totalitat d'Espanya) així com les tendes pròpies a Espanya. No s'inclou magatzems, 
oficines ni tendes pròpies fos d'Espanya, així com tampoc totes les tendes franquiciades. 
 
27 organitzacions ja s'han adherit al Programa d'Acords Voluntaris. Les organitzacions adherides són: 
 
• La Seu de la Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat 
• Lavola 1981, S. A. 
• Seu a Barcelona de DEENMA, S.L. 
• AMBIENS - Gestió de Recursos Ambientals, S.L. 
• Centris fixos de CONTRACTES I OBRES Empresa Constructora, S.A. 
• ATISAE CATALUNYA 
• Acciónatura 
• Transports de Barcelona, S. a. 
• F.C. Metropolità de Barcelona, S. a. 
• GESAB, S.A. Catalunya 
• GAIA-Serveis Ambientals, S.L.  
• El Tinter, Arts gràfiques, edicions i produccions S.A.L. 
• FUNDACIÓ FUTUR 
• Universitat de Girona 
• SADA p.a. CATALUNYA, S.A. (Planta de processament avícola) 
• Oficines de l'Entitat del Medi ambient de l'àrea Metropolitana de Barcelona 
• INGECAL. Enginyeria de la Qualitat i el Mitjà Ambiento, S.L. 
• CER LITEM-UPC (Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials) 
• Societat Anònima de Alsina Graells de Autotransportes 
• La seu central i les oficines de la ATM de Barcelona 
• Fundació Privada Ramon Noguera 
• Gràfiques Ortells, S.L. 
• El Celler RAÏMAT de CODORNIU, S.A  
•MÀNEC (Catalunya i tendes pròpies a Espanya) 
En aquest portal web, sota acords voluntaris, podeu trobar tota la informació actualitzada sobre el Programa i sobre les 
organitzacions que formen part d'aquesta iniciativa. 

Foto: Gencat
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Font: 
Generalitat de Catalunya (18 de gener de 2012) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=fab9b9c474
cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=3e86ff8a3ffe4310VgnVCM1000008 
 
Una altra vegada Ascó... 
Una vegada més la central nuclear Ascó 2 (Tarragona) torna a estar en parada no programada, tan sols 5 dies després 
d'arrencar. Aquesta vegada ha estat una fallada en un generador de vapor. 
 
La veritat és que funciona de pena. Des del 12 de novembre, ha funcionat només 7 dies. Aquest dia va parar, para 
recarrega, i van intentar arrencar el 13 de desembre i, sense que que es pugui trobar explicació en la web oficial del Consell 
de Seguretat Nuclear (CSN), va tornar a parar el 15 de desembre. Només un parell de dies de funcionament. 
 
 I així, fins al 13 de gener, que va tornar a la càrrega i ha durat 5 dies. I encara hi ha qui considera que l'energia nuclear és 
“fiable”. Es pot veure la gràfica del seu mal rendiment en la secció “Estats Operatius” de la web institucional del CSN. 

 
Però al CSN se li acumula el treball, ahir mateix va anunciar que li ha 
arribat l'encàrrec del Ministre d'Indústria, Jose Manuel Soria, perquè li 
diguin què necessita fer i demanar a Nucleonor, en aquell temps Iberdrola 
i Endesa, perquè Garoña pugui seguir funcionant de manera segura.  
 
Quina responsabilitat, després de l'accident en Fukushima, que és un 
reactor bessó al de Garoña, la qual cosa el CSN li ha de dir al Govern és 
clar, el més segur és que es mantingui el tancament. Si ja fa anys va dir 
que Garoña havia de canviar tot el cablejat elèctric, el venteo de la 
contenció, solucionar els problemes derivats de la falta de refrigeració 
adequada, etc, etc, etc ara bé, després de l'ocorregut a Japó, quantes 
coses més hauria de demanar el CSN ara?   
 
 

Però el CSN va autoritzar 10 anys més de funcionament a Ascó, i cada dos dies veiem el que passa. Va a seguir quedant en 
evidència per complaure les demandes polítiques també amb el cas de Garoña, o la professionalitat dels seus tècnics i la 
responsabilitat dels seus directius estarà per damunt. 
 
I en el vessant polític d'aquest assumpte no solament PSOE i PP parlen, CiU està representada també al CSN, per tant 
encara que proclamen que manquen de competències des de la Generalitat per tancar les nuclears sí que la tenen per 
vetllar per la seva seguretat, i per la de la seva ciutadania. 
 
Font: 
Greenpace Spain (20 de gener de 2012) 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/otra-vez-asc/blog/38722/ 
 
L'Oficina Catalana de Canvi Climàtic participarà a la jornada “Vint anys després de Rio: perspectives del canvi 
climàtic” 
La jornada, organitzada pel Grup d'experts sobre canvi climàtic a Catalunya (GECCC) i pel Consell Assessor pel 
desenvolupament Sostenible (CADS), se celebrarà el dia 29 de febrer.  

 
L'objectiu de la jornada és examinar l'evolució històrica del canvi climàtic i les seves polítiques, 
i oferir reflexions contrastades de cara a futur sobre la política internacional sobre el clima 
després del cim de Durban i els probables impactes del canvi climàtic en la seguretat humana 
i el seu desenvolupament.  
 
Els conferenciants convidats són Philippe Ciais (Universitat de Versalles), Gemmene François 
(Institut per al Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals) i Gerd Leipold. La 
participació està oberta a científics, polítics, així com empreses i organitzacions no 
governamentals. 
 

 
Font: 
Generalitat de Catalunya (25 de gener de 2012) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=fab9b9c474
cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=0680df5155415310VgnVCM2000009 
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CEDAT-URV: 
 
University of Ottawa Faculty of Law Scholarship in Environment and Sustainability for 2012 
La University of Ottawa Faculty of Law convoca anualment una beca per ajudar a la Universitat a complir amb el seu 
compromís de recolzar els objectius de la IUCN Academy of Environmental Law, de la qual el CEDAT és també membre. 
L'Acadèmia és una xarxa internacional de facultats de Dret i de centres d'investigació de Dret Ambiental amb l'objectiu comú 
d'exercir activament l'ensenyament i la investigació en el camp del Dret Ambiental, ja sigui a escala local, nacional, regional 
o internacional. El Secretariat de l'Acadèmia esta situat a la Faculty of Law de la University of Ottawa.  
 
La beca cobreix el període d'un any per als alumnes/as de master i de dos anys per als alumnes/as de doctorat que estiguin 
realitzant estudis de grau en la University of Ottawa. Per a l'assignació de la beca, es priorizará (encara que no és un criteri 
exclusiu) als candidats procedents de països en vies de desenvolupament i institucions membres de la IUCN Academy of 
Environmental Law  
 
Per a més informació: 
http://www.iucnael.org/index.php?option=com_content&view=article&id=146 
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 
 
Ajuts i premis del Consell Social per al curs acadèmic 2011-12 
 
Per a més informació: 
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/index.html 
 
El CEDAT i el Màster Oficial en Dret Ambiental ja són a Facebook 
Des de mitjans de gener, tant el CEDAT com el Master en Dret Ambiental disposen d'un espai propi a la xarxa social, 
facebook, des del qual podrà seguir-se les activitats que van desenvolupant-se en el centre així com les notícies d'actualitat i 
altres documents d'interès relacionats amb l'àmbit del medi ambient.  

 
Per estar al corrent del contingut que es va penjant en aquests espais has de ser membre de la xarxa 
facebook i clicar a la pestanya “M'agrada” en els següents enllaços: 
 
Master Deret Ambiental URV 
CEDAT-Centri d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (URV) 
 

 
Font:  
CEDAT 
 
Divendres 27 de gener. Exposició: Què en fem de la brossa? 
Del passat 27 de gener al 5 de febrer a Ca Don Ventura, Flix (Ribera d’Ebre), va poder visitar-se l'exposició “Què fem de la 
brossa?”. Els antics abocadors de la Ribera d’Ebre” organitzada pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, la Càtedra de 
Desenvolupament Sostenible i l’Ajuntament de Flix, amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili i el Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre. 
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/flix.pdf 
 
NORMATIVA  

 
Unió Europea: 
 
Reglament (UE) Nª 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2011, pel qual 
s'estableix el Programa de suport per a la consolidació de la política marítima comuna (DOUE L 321/1, de 5 
de desembre de 2011) 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial de la Unió Europea 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:321:0001:0010:ES:PDF 
 
Espanya: 
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Reial decret 1598/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix la composició, estructura i funcionament del 
Consell de l'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Guadalquivir i pel qual es modifica el Reial decret 
650/1987, de 8 de maig, pel qual es defineixen els àmbits territorials dels organismes de conca i dels plans 
hidrològics. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 294 Dimecres 7 de desembre de 2011 Sec. I. Pàg. 129584 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/07/pdfs/BOE-A-2011-19208.pdf 
 
Reial decret 1626/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableix la composició, estructura i funcionament del 
Consell de l'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Occidental i pel qual es modifica el Reial decret 
126/2007, de 2 de febrer, pel qual es regulen la composició, funcionament i atribucions dels comitès 
d'autoritats competents de les Demarcacions Hidrogràfiques amb conques intercomunitàries. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 295, Dijous 8 de desembre de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19245.pdf 
 
Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de 
producció d'energia elèctrica de petita potència. (BOE núm. 295, de 8 de desembre de 2011) 
Per a més informació: 
BOE núm. 295 Dijous 8 de desembre de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19242.pdf 
 
Acord de 22 de novembre de 2011, del Consell de Govern, pel qual s'aprova el Pla Territorial d'Emergència 
d'Andalusia (BOJA núm. 236, d'1 de desembre) 
Per a més informació: 
BOE núm. 236 de 01/12/2011 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/236/d/2.html 
 
Reial decret 1786/2011, de 16 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1201/1999, de 9 de juliol, 
pel qual s'estableix el programa nacional d'eradicació i control del foc bacterià de les rosàcies. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 14 Dimarts 17 de gener de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-720.pdf 
 
Reial decret 159/2012, de 13 de gener, pel qual es nomena Directora del Gabinet del Ministre d'Agricultura, 
Alimentació i Medi ambient a la senyora María García Rodríguez. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 12 Dissabte 14 de gener de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-633.pdf 
 
Reial decret 158/2012, de 13 de gener, pel qual es nomena Directora General de Desenvolupament Rural i 
Política Forestal a la senyora Begoña Nieto Gilarte. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 12 Dissabte 14 de gener de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-632.pdf 
 
Reial decret 157/2012, de 13 de gener, pel qual es nomena Director General de la Indústria Alimentària al 
senyor Fernando José Burgaz Moreno. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 12 Dissabte 14 de gener de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-631.pdf 
 
Reial decret 156/2012, de 13 de gener, pel qual es nomena Secretari General de Pesca al senyor Carlos 
Domínguez Díaz. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 12 Dissabte 14 de gener de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-630.pdf 
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Reial decret 68/2012, de 5 de gener, pel qual es disposa el cessament de la senyora Alicia Montalvo 
Santamaría com a Directora General de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 5 de 6 de gener de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-296.pdf 
 
Reial decret 69/2012, de 5 de gener, pel qual es disposa el cessament el senyor Pedro Antonio Ríos Martínez 
com a Director General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 5 de 6 de gener de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-297.pdf 
 
Reial decret 70/2012, de 5 de gener, pel qual es disposa el cessament de la senyora Marta Habitin Abat com a 
Directora General de l'Aigua. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 5 de 6 de gener de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-298.pdf 
 
Catalunya 
 
Decret 2/2012, de 3 de gener, pel qual es regula el contracte global d'explotació.  
 
Per a més informació: 
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6039 – 5.1.2012 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6039/11362088.pdf 
 

 JURISPRUDÈNCIA 
  

Unió Europea: 
 
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Gran Sala), de 21 de desembre de 2011, assumpte C-
28/09 (Comissió c. Àustria), relativa a la prohibició de circulació dels camions de més de 7,5 tones que 
transporten determinades mercaderies en un tram de l'autopista A 12 de la Vall del Inn (Àustria), amb la 
finalitat de preservar les normes de qualitat de l'aire. 
 
Per a més informació: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117181&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=625635 
 
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala vuitena), de 15 de desembre de 2011, assumpte 
C-585/10, que té per objecte el plantejament d'una qüestió prejudicial plantejada per Vestre Landsret 
(Dinamarca), en relació amb l'àmbit d'aplicació de la Directiva 96/61/CE de prevenció i control integrats de la 
contaminació, pel que fa als “emplaçaments per a truges” 
 
Per a més informació: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116684&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=52802 
 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Cinquena) de 15 de desembre de 2011 «Incompliment d'Estat 
– Directiva 85/337/CEE – Avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el 
medi ambient – Directiva 92/43/CEE – Conservació dels hàbitats naturals – Projectes de duplicació i/o 
condicionament de la carretera M 501 a Espanya – ZEPA ES 0000056 “Encinares del riu Alberche i riu Cofio” – 
LIC proposat ES 3110005 “Conca del riu Guadarrama” i LIC proposat ES 3110007 “Conques dels rius Alberche 
i Cofio”» 
 
Per a més informació: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116688&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=827804 
 
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Cinquena), de 15 de desembre de 2011, assumpte 
560/08, (Comissió c. Espanya), per la qual es declara l'incompliment del Regne d'Espanya de les Directives 
85/337/CEE d'avaluació d'impacte ambiental i 92/43/CEE, d'hàbitats, en relació amb els projectes de 
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duplicació i condicionament de la carretera M 501 espais naturals protegits de la Conca del riu Guadarrama i 
Conques dels rius Alberche i Cofio 
 
Para més informació: 
 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dee2184c8ec66549e59bd9a8656aad01dc.e34Kax
iLc3eQc40LaxqMbN4NchuLe0?text=&docid=116688&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=97
7522 
 
Espanya 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 24 de novembre de 2011 (Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, 
Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Recurs interposat per l'AJUNTAMENT DE LEBRIJA, contra Resolució de la 
Conselleria de Medi ambient de la Junta d'Andalusia de 9 de Novembre de 2.004 recaiguda en l'expedient en 
matèria de qualitat d'aigües litorals. 
 
Per a més informació: 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/01/STS-24-11-2011-sanciones-vertidos-aguas-
litorales1.pdf 
 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia d'11 de juliol de 2011 (Sala contenciosa 
administrativa, Secció 1ª, Ponent: María Luisa Martín Morales) 
 
Per a més informació: 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/01/STSJ-AND_9250-2011.pdf 
 
Sentència 790/2011, de 24 d'octubre, del Tribunal Superior de Justícia de Balears (Sala del Contenciós. 
Secció 1ª. Seu de Palma de Mallorca. Ponent Sra. Alicia Esther Ortuño Rodríguez) 
 
Para més informació: 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/01/STSJ-BAL_1220-2011.pdf 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 18 de novembre de 2011 (Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, 
Ponent: Mª del Pilar Teso Gamella) 
 
Para més informació: 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/01/STS-18-11-2011-EIA-revision-planes-
urbanisticos.pdf 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 15 de novembre de 2011 (Sala contenciosa administrativa, Secció 4ª, 
Ponent: Antonio Martí García)  
 
Para més informació: 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/01/STS-15-11-2011-antenas-telefonia-movil.pdf 
 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (Seu Burgos), de 19 d'octubre de 2011 (Sala 
contenciosa administrativa, Secció 1, Ponent: María Begoña González García) 
 
Para més informació: 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2011/12/STSJ-CL_4971-2011.pdf 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 10 de novembre de 2011 (Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, 
Ponent: Eduardo Calvo Rojas) 
 
Para més informació: 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2011/12/STS-10-11-2011-EIA.pdf 
 

  ARTICLES 
 

BRASIL: Miracle d’una economia que avança amb els peus lligats 
Deteri ambiental i feminització de la pobresa 
Amèrica Llatina Segle XXI: ¿Quin periodisme ambiental? 
“Mineria Chilena”, un model que provoca sequera i fa aigües 
Canviar la governança mundial per salvar la Terra 



 
20

Un estudi de la NASA apunta a ràpids canvis climàtics, fins i tot uns quants metres d’augment del nivell del 
mar 
Urgències climàtiques 
¿És possible reducir el consum de gasolina amb hidrogen? 
El Magatzem Temporal Centralitzat, la gestió integrada dels residus radiactius d’alta actividad a España 
 

  PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
 
Cardesa Salzmann, Antonio. El control internacional de la aplicación de los acuerdos ambientales universales . Madrid : 
Marcial Pons, 2010 
Carlile, W. R.. Pesticide selectivity, health and the environment . Cambridge, UK ;New York : Cambridge University Press, 
cop. 2006 
Centre international de droit comparé del'environnement. Séminaire international (1984 : Limoges). Les Déchets industriels 
et l'environnement en droit comparé etinternational : actes du séminaire international du Centre international de 
droitcomparé de l'environnement organisé a Limoges les 2 et 3 mai 1984.  [Paris] : Presses universitaires de France,1985 
imprimé 
Hill, Barry E. Environmental justice : legal theory and practice.  Washington, D.C. : ELI Press, EnvironmentalLaw Institute, 
2009 
Kloepfer, Michael. Umweltgerechtigkeit Environmental Justice in der deutschenRechtsordnung. Berlin : Duncker & Humblot, 
cop. 2006 
Parente, Alessio. Principios de derecho europeo de la energía. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi [etc.], 2010 
El cambio climático en España : análisis técnico-jurídico y perspectivas . Madrid : Dykinson, DL. 2011 
Geradin, Damien. Trade and the environment : a comparative study of EC and US law . Cambridge; New York : Cambridge 
University Press, 1997 
The Impact of international law on international cooperation : theoreticalperspectives . Cambridge : Cambridge University 
Press,2004 
Duarte, Carlos M. Cambio climático . Madrid : CSIC, Los Libros de la Catarata, DL. 2011 
 Europedes régions et environnement : colloque organisé à Limoges les 3 et 4 mars 1988à l'occasion de l'Année européenne 
de l'environnement par la région Limousin etla Faculté dedroit et des sciences économiques de Limoges. [Paris]: Presses 
universitaires de France, 1989 
Navigationdans les détroits internationaux et protection de l'environnement : laprévention des pollutions marines 
accidentelles dans le Pas-de-Calais et les Bouches de Bonifacio . Limoges : Pulim, [2002] 

 
  AGENDA  

 
Exposició fotogràfica: Naturalesa Urbana 
L'exposició "Naturalesa Urbana" està formada per trenta fotografies realitzades pels socis de FONAMAD dins de nuclis 
urbans, buscant aquesta naturalesa salvatge i no controlada per l'home que s'ha instal·lat als nostres edificis, parcs i carrers, 
i que ajuden al fet que aquesta cerca constant del nostre lloc al planeta ens sigui una mica més propera. 
 
FONAMAD és una associació de caràcter cultural i sense ànim de lucre, creada l'any 2005. Entre les seves finalitats més 
destacables estan tant l'organització de conferències, cursos o congressos de fotografia de la naturalesa que serveixin com a 
punt de trobada de tots els membres per a l'intercanvi d'experiències i inquietuds, com la protecció de la naturalesa i dels 
valors naturals, culturals i històric-artístics i la seva divulgació. 
 
Data: fins al 28 de febrer de 2012 
Lloc: Seu del CENEAM. Passeig José María Ruiz-Dana, s/n - 40109 Valsaín (Segòvia) 
Organitza: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient 
 
Per a més informació: 
http://www.ambientum.com/agenda/index.asp?tipo=pordia&destacada=1&evento=1184&Dia=30&Mes=1&Ano=2012 
 
Exposició “L’aiuga al segle XXI” 
Mostra itinerant per les biblioteques públiques de Catalunya que apropa als temes clau de la sostenibilitat de l'aigua al 
nostre planeta. 
 
La Subdirecció General de Biblioteques, en col·laboració amb UNESCO de Catalunya-UNESCOCAT, engega una nova 
iniciativa de promoció de la lectura a les biblioteques públiques: una exposició de petit format per a tots els públics que vol 
promoure la reflexió i el debat sobre els aspectes socials, econòmics, culturals i ambientals que afavoreixen una gestió de 
l'aigua eficient i sostenible. 
 
L'exposició es basa en el primer i segon Informe de les Nacions Unides sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al 
món, i ha estat elaborada pel Centre UNESCO de Catalunya-UNESCOCAT, amb el suport de l'Obra Social Caixa Catalunya i la 
col·laboració del Departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. 
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Data: Del 16/02/2012 al 04/03/2012  
Lloc: Biblioteca del Casino Pg. de Pere III, 27-29 Tel. 93 8753636 Manresa (Bages) 
Organitza: Centri UNESCO de Catalunya-UNESCOCAT 
 
Per a més informació: 
http://cultura.gencat.cat/agenda/fitxa.asp?fitxa_id=25457&pos=3&tc=2&ordfi=2&ord=0&csimple2=medi+ambient&quan=0
&data1=05%2F02%2F2012&data2=05%2F03%2F2012&tematica=&tacte=&lloc=&poblacio=&comarca=&x=0&y=0 
 
Canvi climàtic: el mercat voluntari de carboni 
Aquest curs introduirà als participants al mercat voluntari de carboni, el qual ha crescut de manera espectacular en els 
últims anys.  
 
Cada vegada són més les empreses i institucions (i fins i tot ciutadans dels països del Nord) que usen la compensació 
d'emissions com a part de les seves estratègies per minimitzar el seu impacte en el clima. Al mateix temps, empreses, 
institucions i ONG de països del Sud veuen aquests mercats com una alternativa de finançament als seus projectes de 
desenvolupament i un mecanisme que atén dos fronts: la lluita contra el canvi climàtic i la lluita contra la pobresa.  
 
Objectius: 
 
S'intentarà donar resposta a qüestions d'aquest tipus: Quines oportunitats ofereix el mercat voluntari de carboni per a la 
meva entitat? Què, on i quin és la grandària dels mercats voluntaris de carboni? 
 
Data: del 20 al 28 de febrer de 2012 
Lloc: La Casa Encesa. Ronda València, 2 Madrid  
Organitza: La Casa Encesa 
 
Per a més informació: 
http://www.lacasaencendida.es/LCE/lceCruce/0,0,73537_2620151_73579$P1%3D16,00.html 
 
AQUA´12 – VIII Conferència sobre Gestió del Medi ambient 
AQUA´12 se centrarà en les estratègies, els instruments polítics i econòmics i els recursos per a la gestió públic - privada de 
l'aigua i el finançament de les seves infraestructures i serveis, en el marc de la sostenibilitat econòmica i ecològica, de les 
exigències de qualitat i dels objectius de les polítiques i plans per a aquest recurs. 
 
Entre els continguts de la conferència s'expliquen els següents: 
 
• Eficiència energètica de plantes.  
• Gestió supra-municipal de proveïments i sanejaments.  
• Gestió de les xarxes de sanejament en temps de pluja.  
• Solucions tecnològiques i de gestió per a la petita depuració.  
• Finançament a través del Banc Mundial i de fons europeus  
• Tractament i valorització de llots de depuradores.  
• Optimització de plantes i instal·lacions existents.  
• Depuració en grans urbs.  
• Telecontrol i telegestión.  
• Internacionalització de les empreses de gestió d'aigües.  
• Costos dels serveis bàsics de l'aigua i polítiques tarifàries. 
 
Amb l'assistència prevista de més de set-cents experts, directius i professionals del sector, *AQUA´12 es caracteritzarà, una 
vegada més, per ser el fòrum més destacat, a nivell nacional, d'informació, trobada i debat per als diversos agents 
econòmics i socials relacionats amb la gestió de l'aigua, i per a les Administracions Públiques amb competències directes o 
indirectes en l'administració d'aquest recurs, en línia amb el que van representar les edicions anteriors, celebrades a Madrid, 
Valladolid, Sevilla, Palma de Mallorca, València i Bilbao 
 
Data: 22 i 23 de febrer de 2012 
Lloc: Hotel Porta del Camí. Santiago de Compostel·la 
Organitza: Consellería de Medi ambient, Territori i Infraestruturas de la Xunta de Galícia 
 
Per més informació: 
http://www.foroaqua.com/ 
 
Exposició: 40 SOLUCIONS per a una vida sostenible 
La mostra presenta idees perquè els ciutadans puguin, en el seu moment a dia, ajudar a fer un ús sostenible dels recursos i 
del medi ambient. Per exemple, recorden els seus continguts que amb tan sols baixar un grau en la calefacció o pujar-ho en 
l'aire condicionat s'està efectuant un estalvi significatiu de la despesa energètica, i a més es mitiguen les emissions de CO2. 
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Data: de l'1 al 28 de febrer de 2012 
Lloc: Casa de la Ciència de Sevilla. Pavelló de Perú 
Organitza: Casa de la Ciència de Sevilla 
 
Per a més informació: 
http://www.ambientum.com/agenda/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      Si no desea seguir recibiendo este boletín: clicar AQUÍ 

El Boletín Informativo es un servicio gratuito del Centro de Estudios de Derecho Ambiental Alcalde Pere 
Lloret (CEDAT) de la Universidad Rovira y Virgili. Para cualquier comentario o sugerencia, envíenos un 

email a: cedat@urv.cat 
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