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Last... but not least? 

El Ministeri de Medi Ambient es va fusionar amb el d’Agricultura, Pesca i Alimentació en la Legislatura anterior per donar lloc 
al Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural y Marí. D’aquesta manera, el ministeri creat el 1996 pel president José María Aznar, 
a partir de les competències i dependències ambientals del Ministeri d’Obres Públiques i del d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, s’integrava en una unitat més àmplia, en la que, al menys pel que fa al nom, ocupava, tanmateix, el lloc 
protagonista. 

Cal destacar, tanmateix, que ja s’apuntava una certa comprensió del medi ambient restringida i ruralista, poc acord amb la 
importància que la matèria té en les polítiques públics del moment actual. En aquest sentit, pot destacar-se la diferència de 
perspectiva que apuntava la nova organització del Govern en relació, per exemple, amb Alemanya —on el nom del ministeri 
destaca la preocupació pel model energètic— o França —on el nom del ministeri subratlla el compromís amb el 
desenvolupament sostenible—. 

La ruralització i la banalització, almenys simbòlica, de la qüestió ambiental s’ha aguditzat amb la nova organització del 
Govern promoguda pel president Mariano Rajoy, que ha convertit el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí en Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. El medi ambient ocupa, com es pot veure, ja no el primer, sinó el darrer lloc en el 
nom. El nom no fa la cosa, per fer servir un tòpic, però la música que sona, la primera lletra de la qual és el canvi de nom, 
sembla que anuncia que, en base a l’austeritat del sector públic i de la necessitat d’impulsar, de nou, el creixement del PIB, 
el medi ambient passa a ocupar un lloc residual en la visió estratègica del nou govern espanyol. 

La veritat és que no és una bona notícia, de confirmar-se la tendència. I no ho és no només des del punt de vista de les 
persones preocupades per la protecció del medi ambient, sinó des del punt de vista de la cerca d’una sortida raonable i 
sostenible a la crisi econòmica en la que estem submergits. La mala definició de les prioritats pot fer encara més difícil la 
situació socioeconòmica d’Espanya i els primers gestos en relació amb la política ambiental apunten justament en aquesta 
direcció. Esperem equivocar-nos. 

Gener 2012 

  
 
Internacional:  
 
Nicaragua demanda Costa Rica davant la CIJ per violació de sobirania i danys ambientals 
Nicaragua va iniciar a la Cort Internacional de Justícia (CIJ) una demanda contra Costa Rica per “violació a la sobirania i 
danys ambientals greus” a la frontera que comparteixen. 
 
La màxima instància jurídica de l'ONU va informar que Nicaragua sosté que Costa Rica ha 
emprès grans construccions que danyen l'ecosistema del riu Sant Joan, la llera del qual 
corre en la línia fronterera entre tots dos països. 
 
Segons les autoritats nicaragüenques, les accions unilaterals de Costa Rica amenacen amb 
destruir l'entorn del riu, inclosa les reserves de la biosfera adjacents i les zones de pantans 
protegides que depenen de la neteja i flux constant del riu. 
 
La demanda identifica la construcció d'una carretera propera al banc sud del riu com la 
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principal i més immediata amenaça. 
 
Argumenta també que els treballs ja han llançat al torrent quantitats importants de sediments procedents dels terrenys 
excavats. A més, agrega Nicaragua, aquestes obres produeixen erosió ja que es talen arbres i es destrueix la vegetació que 
viu al llarg del riu. 
 
El govern de Managua sol·licita que Costa Rica pagui pels danys i no comenci noves construccions sense presentar abans un 
informe sobre el medi ambient a banda i banda de la frontera. 
 
Font: 
Centre de notícies ONU (23 de desembre 2011) 
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=22370 
 
Les empreses espanyoles d'energies renovables triomfen a Sud-àfrica 
La indústria espanyola ha obtingut els primers fruits de la seva aposta pel mercat sud-africà després de prop d'any i mitjà 
d'intens treball i després del definitiu impuls de la marca Espanya a través de la creació del Consorci per a la Promoció de les 
Energies Renovables en el Sud d'Àfrica. 
 
L'anunci dels projectes seleccionats en la primera licitació, en el marc del cim de lluita contra el canvi climàtic de Durban, ha 
posat en relleu el compromís de Sud-àfrica per les energies renovables i la importància que per aconseguir aquest 
compromís va a tenir la indústria espanyola, que s'ha alçat com la gran triumfadora de les licitacions, en un entorn molt 
competitiu, amb prop del 39% de la potència adjudicada, en concret amb 552,13 MW distribuïts en nou projectes la inversió 
dels quals supera els 1.500 milions d'euros. 
 
El primer concurs sud-africà per a la promoció privada d'energies renovables es va convocar el passat mes d'agost, licitant-
se 3625 MW a distribuir en quatre convocatòries des de la recentment adjudicada fins a març de 2013, conforme els 
projectes presentats compleixin els requeriments tècnics i econòmics, i siguin avaluats positivament. El concurs va despertar 
un gran interès a nivell mundial, sent més de 200 empreses de tot el món les que van comprar els plecs i 800 els assistents 
a la reunió de presentació del concurs, al setembre d'aquest any. 
 

A la primera convocatòria, tancada el passat 4 de novembre, es van 
presentar 53 projectes per una potència total de 2.127 MW. Després de 
l'avaluació, realitzada en un entorn de màxima transparència, es van 
seleccionar els 28 projectes que complien els requeriments i presentaven 
les garanties tècniques i econòmiques suficients per una potència total 
d'1.415 MW. Nou d'aquests vint-i-vuit projectes són promoguts per 
consorcis hispanosudafricans. 
 
Fonts de la indústria ressalten d'igual manera els avantatges del paper 
que exerceixen les empreses espanyoles en els projectes adjudicats, tant 
com a promotors com aportant el coneixement com EPCs, amb el que 
això suposa de retorn econòmic a curt termini per a Espanya.  
 

En aquest sentit, s'estima que el negoci d'aquestes empreses - i per tant les exportacions espanyoles - augmentaran en més 
d'1.000 milions d'euros, com a conseqüència dels projectes adjudicats, en els propers tres anys. 
 
Perspectives de futur 
 
Segons fonts de la indústria, el més important d'aquestes adjudicacions no és ja el triomf assolit, sinó el posicionament 
estratègic que adquireix la indústria espanyola de cara al desenvolupament futur de les energies renovables a Sud-àfrica i en 
el conjunt de l'Àfrica del Sud. Així doncs, solament pel Govern de Sud-àfrica es concursaran, almenys, 2.209 MW més en els 
propers 24 mesos i fins a 15.000 MW més d'aquí a l'any 2030. Al costat d'aquesta inversió pública s'espera que existeixi un 
mercat de consumidors privats, fonamentalment industrials, que complementi la descrita demanda pública. 
 
Les empreses espanyoles adjudicatàries d'aquests primers projectes tindran la capacitat de demostrar el coneixement 
existent a Espanya i la professionalitat de la indústria. Les més de 15 empreses associades avui al Consorci hispanosudafricà 
esperen que l'estratègia conjunta que han emprès – enfortiment de la marca Espanya i la col·laboració entre les diferents 
empreses espanyoles i sud-africanes - continuï donant resultats en aquests mercats d'alt creixement. 
Segons Juan Laso, president del Consorci, “el començament no podria ser millor per a la indústria espanyola i serveix per 
demostrar l'alta competitivitat internacional de les nostres empreses”. Espanya, segons el president del Consorci, està 
cridada a exercir un paper clau en la transformació energètica de l'Àfrica del Sud. 
 
Font: 
Ambientum (27 de desembre 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Las-empresas-espanolas-energias-renovables-triunfan-Sudafrica.asp 
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Japó revela el seu pla per desmantellar Fukushima en quatre dècades 
El Govern japonès i l'operadora de la malmesa central de Fukushima, TEPCO, van revelar avui el "full de ruta" per 
desmantellar en un termini d'entre 30 i 40 anys la planta, després de decretar fa cinc dies la "parada freda" dels seus 
reactors. 
 
Segons l'agenda, el primer pas serà eliminar el combustible nuclear usat de les piscines dels reactors 1 al 4 en els dos 
propers anys, i retirar el combustible fos a l'interior de les unitats 1 a la 3 en el proper decenni, va informar l'agència Kyoto. 
D'acord amb l'informe, les piscines de combustible usat dels reactors de l'1 al 4 contenen 3.108 "elements combustibles", 
com es coneix a les estructures que contenen les barres de combustible atòmic. Les unitats de la 1 a la 3 expliquen per la 
seva banda amb 1.496 "elements combustibles" en el seu interior, molts dels quals es pensa puguin estar fosos o danyats. 
 
En una reunió celebrada avui entre el Govern i TEPCO, el ministre d'Indústria nipó, Yukio Edano, va instar a l'operadora a 
"incrementar" el nivel de treball per reduir la preocupació dels prop de 80.000 evacuats a la zona per la crisi nuclear. 
 
Ajudes d'1 bilió de iens 
 
A més, segons el diari econòmic Nikkei, el Govern estudia lliurar prop d'1 bilió de iens (9.798 milions d'euros) de les arques 
públiques per ajudar a la companyia a pagar les compensacions per a afectats per la tragèdia. 
 
Des de l'inici de la crisi a la central de Fukushima l'11 de març, l'elèctrica ha reportat pèrdues per més de 5.800 milions 
d'euros entre abril i setembre. Durant aquest any fiscal, que conclou al març de 2012, TEPCO haurà de desemborsar prop 
d'1 bilió de iens (9.789 milions d'euros) en indemnitzacions, i la quantitat podria augmentar a 4,5 bilions de iens (44.090 
milions d'euros) en els propers dos anys. 
 
El passat 16 de desembre, el Govern de Japó va confirmar que els tres reactors nuclears de la central de Fukushima danyats 
pel tsunami de març havien aconseguit la "parada freda", la qual cosa suposa que es mantenen de forma estable per sota 
de 100 graus centígrads, fins i tot en el cas que hi hagi una emergència. Malgrat haver decretat la "parada freda", serà 
necessari desmantellar la central i concloure les tasques de neteja de la radioactivitat entorn de la planta abans de deixar 
enrere la crisi nuclear, la pitjor en els últims 25 anys. 
 
Font: 
Portal del Medi ambient (21 de desembre 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/10233/japon_revela_su_plan_para_desmantelar_fukushima_en_cuatro_de
cadas/ 
 
La nova llei forestal de Brasil és un cop mortal per a l'Amazones 
El Senat brasiler pot aprovar en els propers dies la reforma de la Llei Forestal, que seria un enorme pas enrere en la 
protecció dels boscos de Brasil, amb gravíssimes conseqüències per al clima. 
  
D'aprovar-se al Senat brasiler, la nova llei forestal reduiria dràsticament les àrees de protecció i permetria que les zones 
desboscades de manera il·legal no siguin restaurades. Aquesta nova llei obriria la porta a l'agricultura i ramaderia a gran 
escala, principals causes de la destrucció de boscos tropicals a la regió. 

 
Encara que durant els últims anys i gràcies a la pressió internacional, al treball 
de les ONG i les mesures adoptades pel govern de Brasil, s'havia aconseguit 
frenar la taxa de desforestació a l'Amazones (de gairebé 30.000 hectàrees en 
1995 a unes 6.500 en 2010), una amenaça sense precedents planeja ara sobre 
una de les regions amb major biodiversitat del planeta.  
 
Aquesta nova Llei Forestal impedirà el compliment del compromís de reducció 
d'emissions adquirit per Brasil a la passada cimera de Copenhaguen i tindrà 
sens dubte un impacte a les actuals negociacions de Durban. 
 
 
 

En cas d'aplicar-se la nova llei forestal de Brasil, 79 milions d'hectàrees - equivalent a les superfícies d'Alemanya, Àustria i 
Itàlia junts - podrien acabar sent desboscades.  
 
Això significaria l'emissió addicional de 29 gigatoneladas de CO2 a l'atmosfera, agreujant el problema del canvi climàtic, a 
més de greus impactes com la pèrdua de biodiversitat, la disminució de la qualitat i quantitat dels recursos hídrics i 
pesquers, la pèrdua de fertilitat dels sòls o l'augment del risc de lliscaments de terra. A més, amb l'aprovació de la nova llei, 
es reduiria la franja de ribera protegida (passant de 30 a 15 metres), s'eliminarien molts plans de restauració per a zones 
desboscades, disminuiria el percentatge de terreny privat protegit (del 80% es passaria al 50%) i significaria una amnistia 
per aquells que han destruït el bosc de manera il·legal fins a 2008. 
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La proposta de Llei, que compta amb el suport dels sectors agrícola i ramader i una forta oposició per part de la societat 
civil, ha estat aprovada pel Parlament brasiler. 
 
“És una cosa completament inacceptable, un enorme pas enrere que amenaçaria l'estabilitat de la regió amazònica i el clima 
mundial”, comenta Juan Carlos de l'Olmo, Secretari General de WWF Espanya. I conclou: “però encara som a temps d'evitar 
l'engegada de la nova llei, ja que en cas d'aprovar-se en el Senat, la llei tornarà al Parlament per ser ratificada, per la qual 
cosa durant aquest temps la comunitat internacional ha de mobilitzar-se per impedir que la regió amazònica torni a caure a 
les destructives mans dels qui ja han provocat la desforestació a gran escala més greu de la història”. 
 
De fet, la xarxa mundial de WWF llançarà aviat una campanya online per exigir a la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
que veti l'aprovació de la nova llei o, si escau, elimini del nou text aquelles esmenes que puguin suposar una amenaça a la 
integritat de l’Amazonia.  
 
Font: 
Ambientum (7 de desembre 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-nueva-ley-forestal-Brasil-es-golpe-mortal-Amazonas.asp 
 
27 aniversari de la catàstrofe de Bhopal 
El 3 de desembre de 1984 va ocórrer el desastre industrial més atroç de la història: per culpa de les inexistents mesures de 
seguretat de la fàbrica de productes químics Union Carbide a Bhopal (Índia), gairebé mig milió de persones van quedar 
exposades al gas isocianat de metil, terriblement tòxic.  
 
Des de llavors han mort més de 22.000 persones i hi ha 150.000 supervivents que pateixen malalties cròniques, els nens 
segueixen naixent amb horribles deformitats, pateixen retards de creixement o mentals, pateixen paladar fes i paràlisi 
cerebral. 
El 2010, van condemnar a dos anys de presó i a menys de 9 mil euros de multa els directius de Union Carbide, una burla 
enfront de la tragèdia causada per la gegantesca fuita de gas letal. 
 
En aquest trist aniversari, Ecologistes en Acció se solidaritza amb el poble bhopalí i recolza l'exigència de responsabilitats 
civils i criminals a les empreses químiques americanes Union Carbide i Dow Chemical (actual propietària de Union Carbide). 
Ecologistes en Acció exigeix a més que es procedeixi al més aviat possible a netejar els residus tòxics deixats per l'empresa, 
que des de 1984 estan enverinant l'aigua potable dels 25.000 habitants de la ciutat de Bhopal, i que el govern indi compleixi 
la seva promesa de crear una Comissió especial dedicada a millorar el benestar dels supervivents i a la restauració 
ambiental, social, econòmica i sanitària de la zona. 
 
Font: 
Ecologistes en Acció (2 de desembre 2011) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article21884.html 
 
Unió Europea: 
 
El Tribunal de Justícia de la UE sentencia que la incorporació del sector de l'aviació en el sistema europeu de 
drets d'emissió de CO2 és legal 
Totes les companyies aèries que operin a Europa hauran de pagar per tona de GEI emesa. 
La sentència recolza la posició de la UE, que va decidir que a partir de l'1 de gener, tots 
els avions que aterrin o despeguin dels seus aeroports hauran de pagar en funció del 
diòxid de carboni que emetin durant el trajecte, una mesura amb la qual països com 
Estats Units, Xina i Brasil es van mostrar contraris. 
 
Es desestima així la demanda presentada per les companyies nord-americanes (que volen evitar que els seus vols de llarga 
distància hagin de pagar la quota) davant la Justícia britànica que al seu torn va consultar al Tribunal europeu sobre el cas. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (22 de desembre 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=fab9b9c474
cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=3eb3dbc6bc464310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
El Comitè de Medi ambient del Parlament Europeu aprova una proposta de 
directiva que permeti bloquejar una part de les subhastes i reduir els drets 
d'emissió de CO2 
La proposta vol contrarestar la gran caiguda de preus edevinguda recentment als mercats 
de carboni i que estava danyant la seva credibilitat. 
 
La proposta de directiva inclou: 

 

Foto: Generalitat de Catalunya



 
5

1. Sol·licitar a la Comissió Europea modificar la normativa sobre les subhastes, durant el 2012, de drets d'emissió 
pertanyents a la fase 3 (2013 fins a 2020), que permeti bloquejar una part substancial del volum previst en aquestes 
subhastes. 
2. Sol·licitar a la Comissió Europea que redueixi en 1.400 milions els drets a subhastar en el següent període. 
3. Incrementar la reducció del límit d'assignació anual per al següent període, 2013-2020, passant de l'1,74% actual a un 
2,25%. L'aplicació d'aquesta mesura significaria, inicialment, reduir el màxim d'assignació 
disponible en uns 480 milions de drets. 
 
Aquestes mesures s'han proposat per contrarestar la caiguda de preus ocorreguda recentment als mercats de carboni i que 
estava danyant la seva credibilitat. D'altra banda, s'estava perdent el senyal de preus que incentivava l'estalvi d'emissions i 
fomentava el canvi tecnològic per aconseguir els objectius de reducció fixats per Europa. 
 
El preu del CO2 una vegada anunciada la proposta s'ha incrementat entorn d'un 20% respecte als preus del dimarts i un 
30% respecte als de la setmana passada, aconseguint increments percentuals rècord en aquest període. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (22 de desembre 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=fab9b9c474
cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=a788cf948d464310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES 
 
Engegada del Pla d'acció per a la innovació ecològica, destinat a ajudar a les empreses a generar un 
creixement ecològic i avantatges mediambientals 
La innovació ecològica és crucial per a l'aplicació de l'estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador. El nou Pla d'acció per a la innovació ecològica impulsarà la innovació que redueixi la pressió sobre el medi 
ambient i tendirà ponts entre la innovació i el mercat. Les tecnologies respectuoses amb el medi ambient són bones per a 
les empreses i contribueixen a crear nous llocs de treball, de manera que la innovació ecològica és crucial per a la 
competitivitat econòmica d'Europa. 
 
El Pla d'acció per a la innovació ecològica és un dels compromisos de la iniciativa emblemàtica «Unió per la innovació», que 
es basa en el Pla d'Acció de Tecnologies Mediambientals (ETAP) de 2004. Amplia el seu objecte de les tecnologies 
ecològiques al concepte més ampli d'innovació ecològica, centrant-se en els obstacles, oportunitats i desafiaments específics 
relacionats amb la consecució dels objectius mediambientals mitjançant la innovació. 
 
Aquest Pla inclou actuacions tant del costat de l'oferta i de la demanda com en matèria d'investigació i indústria i 
d'instruments estratègics i financers. 
 
Reconeix el paper essencial de la regulació mediambiental com a motor de la innovació ecològica i preveu una revisió de la 
legislació relacionada amb el medi ambient. També posa l'accent en la importància de la investigació i de la innovació per 
crear més tecnologies innovadores i comercialitzar-les. 
 
Així mateix, insisteix en l'aspecte internacional de la innovació ecològica i en una millor coordinació de les polítiques amb els 
socis internacionals. 
 
Janez Potočnik, Comissari de Medi ambient, ha declarat el següent: «El repte de la innovació consistirà aquest segle a fer 
durar més els nostres recursos, fent més coses amb menys, i reduir les repercussions de les nostres activitats. Europa ha de 
liderar aquesta tasca si volem ser competitius en un món els recursos del qual són cada vegada més limitats. La demanda 
mundial de tecnologies, productes i serveis mediambientals està creixent ràpidament, fins i tot en aquesta conjuntura difícil, 
i es tracta d'un àmbit en el qual Europa té molt que oferir. Aquest és un pla d'ocupació i creixement ecològics». 
El Pla d'acció agilitarà la innovació ecològica en tots els sectors econòmics gràcies a mesures ben orientades. Per contribuir a 
crear una demanda del mercat major i més estable en el que refereix a la innovació ecològica, s'adoptaran mesures 
relacionades amb els incentius reglamentaris, la contractació privada i pública i les normes i es donarà suport a les petites i 
mitjanes empreses (PIME) a fi de millorar la disposició a invertir i les oportunitats de participació en xarxes. 
 
Alguns dels elements fonamentals del nou Pla d'Acció són els següents: 
 
1. Utilització de la política i el Dret mediambientals per fomentar la innovació ecològica. 
2. Suport als projectes de demostració i a la creació d'associacions per comercialitzar tecnologies operatives prometedores, 
ambicioses i intel·ligents. 
3. Elaboració de noves normes per impulsar la innovació ecològica. 
4. Mobilització d'instruments financers i serveis en benefici de les PIME. 
5. Foment de la cooperació internacional. 
6. Suport a la creació de noves qualificacions i ocupacions, així com de programes de formació per ajustar-se a les 
necessitats del mercat laboral. 
7. Foment de la innovació mitjançant Cooperacions d'Innovació Europea. 

Foto: Generalitat de Catalunya 
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Font: 
Europa Press Releases Rapid (15 de desembre 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1547&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage
=en 
 
Medi ambient: la Comissió llança una nova iniciativa per afavorir l'entrada al mercat de tecnologies verdes 
capdavanteres 
La Comissió Europea va a establir un nou instrument per ajudar les empreses que estiguin desenvolupant tecnologies 
mediambientals innovadores. El programa pilot de Verificació de Tecnologies Ambientals (ETV en la seva sigla anglesa) 
permetrà dur a terme una comprovació independent del funcionament de les noves tecnologies mediambientals. Això 
ajudarà als fabricants a demostrar la fiabilitat de les prestacions que declarin per als seus productes i permetrà que els qui 
comprin tecnologies puguin identificar les innovacions que millor satisfacin les seves necessitats. 
 
En paraules del Comissari de Medi ambient, Janez *Potočnik, «el programa pilot de Verificació de Tecnologies Ambientals és 
el primer fruit pràctic del Pla d'Acció per a la Innovació Ecològica. Com els inversors necessiten informació objectiva i fiable 
sobre les prestacions que ofereixin les noves tecnologies, aquesta iniciativa tindrà un important paper a desenvolupar i 
ajudarà a les empreses que se situïn en l'avantguarda de les tecnologies ambientals a explotar totes les oportunitats que els 
ofereix el Mercat Únic Europeu». 
De caràcter estrictament voluntari, el programa pilot ETV cobrirà inicialment tres àmbits: el tractament i seguiment de 
l'aigua; els materials, els residus i els recursos; i les tecnologies energètiques.  
 
L'objectiu és facilitar informació fiable i científicament provada sobre les prestacions de les noves tecnologies a fi de reduir 
els riscos i d'augmentar la confiança dels qui les compren o inverteixen en elles per primera vegada. Aquesta informació es 
presentarà com una declaració de verificació per al seu ús en les relacions entre empreses. Els serveis de ETV es destinaran 
particularment a les petites i mitjanes empreses, que poden trobar més dificultats que els grans fabricants per provar les 
prestacions de les noves tecnologies. L’ ETV reduirà la necessitat de multiplicar els escenaris de demostració d'un producte o 
de repetir la mateixa campanya d'assajos en diferents mercats. A més, podrà facilitar les exportacions a mercats no 
europeus, com el nord-americà o l'asiàtic, on l'instrument ETV gaudeix d'un reconeixement cada vegada major. 
 
2 Propers passos 
 
El programa s'iniciarà amb l'acreditació de les entitats encarregades de verificar les tecnologies, els anomenats organismes 
de verificació. Es convida a les entitats que estiguin interessades a posar-se en contacte amb l'agència d'acreditació de 
l'Estat membre en el qual es trobin establertes. La llista de les agències d'acreditació pot consultar-se en el lloc web de la 
Cooperació Europea per a l'Acreditació (vegeu més a baix). En els propers mesos, es publicarà dins del Programa per a la 
Competitivitat i la Innovació (CIP en la seva sigla anglesa) una convocatòria de propostes l’objectiu de les quals serà ajudar 
als organismes de verificació acreditats a aplicar el programa pilot. Això comportarà la necessitat d'ajudar als fabricants a 
realitzar verificacions en el marc de l’ETV. 
 
Després de dos o tres anys de funcionament del programa pilot, la Comissió Europea avaluarà el seu funcionament i el seu 
impacte a la comercialització de noves tecnologies i extraurà les conclusions que siguin oportunes sobre el futur que hagi de 
reservar-se a Europa a aquest instrument. El 2012 es crearà un fòrum perquè els interessats expressin la seva opinió sobre 
l'aplicació i avaluació del programa pilot. 
 
Font: 
Europa Press Releases Rapid (15 de desembre 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1544&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage
=en 
 
Espanya: 
 
Càceres vol que la seva silueta sigui solar 
La comissió d'urbanisme de l'ajuntament de Càceres pretén que l'energia solar fotovoltaica formi part d'una la ciutat que és 
Patrimoni de la Humanitat. Per a això ha aprovat per unanimitat un dictamen que modifica el Pla General Municipal (PGM), 
que ara passarà al ple de l'ajuntament per a la seva aprovació. 
 
Aquest dictamen recull la incorporació de sistemes de captació i aprofitament d'energia solar fotovoltaica, no previst en el 
PGM, a fi que “pugui permetre's la seva implantació i així contribuir a l'impuls de les energies renovables, reduir problemes 
de contaminació atmosfèrica i el proveïment energètic”, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, José María González 
Floriano. 
 
La pretensió és permetre i regular la col·locació d'instal·lacions fotovoltaiques en qualsevol edificació del terme municipal 
que per la seva ubicació i característiques no suposi una alteració substancial de la imatge general de la ciutat. I al mateix 
temps completar la regulació des del punt de vista urbanístic per a la col·locació dels sistemes de captació d'energia solar 
regulant l'obtenció de les llicències municipals i establint els mecanismes de preservació o minimització de l'impacte 
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paisatgístic. 
 
FV per tots 
 
El criteri general es basa a permetre les instal·lacions fotovoltaiques en totes les edificacions del terme municipal, “excepte 
en aquells àmbits i edificis concrets que tinguin una consideració especial, tant per la seva ubicació, com per la seva inclusió 
al catàleg de béns protegits considerat pel PGM”. Així és factible l'ús de tecnologia solar en els sectors residencial, industrial, 
terciari i dotacional en totes les seves categories, exceptuant les zones verdes. 
 
Els criteris d'exclusió solament s'aplicaran en tot el que excedeixi les obligacions del Codi Tècnic de l'Edificació. Per establir-
los, explica el regidor d'urbanisme, “s'han tingut en compte les característiques de la nostra ciutat històrica, com a referent 
patrimonial que ha de ser preservat d'accions lesives als seus valors i que puguin restar qualitat visual al casc històric i el 
seu entorn”. Per això, s'exclou no solament l'àmbit pertanyent al Pla Especial de Protecció i Revitalització del Patrimoni 
Arquitectònic de la Ciutat de Càceres, sinó l'entorn o àrea d'influència d'aquest, constituït pel conjunt del Barri de Sant 
Marquino, així com pel conjunt conformat pels Barris de Sant Blas i Sant Justo. 
 
Igualment s'exclou la possibilitat d'ubicació d'aquestes instal·lacions en aquelles zones l'ús global de les quals és de zones 
verdes-espais lliures, als edificis protegits al catàleg de Béns Protegits del vigent PGM, als edificis inclosos al catàleg d'edificis 
singulars, espais naturals i patrimoni cultural de la ciutat de Càceres o edificis situats dins de les Zones de Vigilància i Afecció 
Arqueològica establertes en el Pla. 
 
Font: 
Portal del medi ambient (27 de desembre 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/10246/caceres_quiere_que_su_silueta_sea_solar/ 
 
L'emissió de CO2 creix tres anys després per els ajuts al carbó 
Les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Espanya, que estaven descendint des de finals de 2007, han repuntat aquest 
any. La causa és un Reial Decret d'ajuts al carbó que el Ministeri d'Indústria va aprovar el febrer i que ha fet que la 
producció elèctrica amb aquest combustible hagi crescut un 96% en el que va d'any, segons dades de Xarxa Elèctrica.  
 
Cada quilowatt generat amb carbó emet gairebé el triple que un produït amb gas natural. Malgrat la crisi —que implica 
caiguda en la producció de ciment i industrial—, les emissions totals pujaran entre quatre i vuit punts. Si fa un any Espanya 
emetia un 21% més que en 1990 (l'any 
de referència de Kyoto), ara emet entre 
un 25% i un 29% més, segons diferents 
estimacions. 
 
Fonts coneixedores dels càlculs del 
Ministeri de Medi ambient expliquen que 
l'emissió de gasos del sector elèctric han 
retrocedit a nivells de 2009. A més de 
l'espectacular augment del carbó, ha 
estat un mal any nuclear (hi ha una 
baixada del 7%), hidràulic (un 24,2% 
menys) i eòlic (un 4,3% menys). 
 
Encara que les emissions del transport 
han baixat al voltant del 6% (les dades 
no estan tancats i trigaran mesos a estar 
la sèrie completa) i els industrials es van 
reduir per la baixada de l'activitat 
industrial, l'ús del carbó compensa amb escreix. Sense el decret del carbó, el ministeri calcula que Espanya emetria ara un 
18% més que en 1990, solament tres punts sobre l'objectiu que la UE va fixar per complir Kyoto. 
 
José Santamarta, expert en càlculs d'emissions, eleva l'estimació i considera que ha d'estar ja un 29% per sobre de 1990: 
“El decret del carbó ha fet que retrocedim al nivell de fa una dècada”. Santamarta destaca que la resta d'indicadors són 
positius per a les emissions: caiguda de la producció de ciment d'un 17%, del consum de gas i de productes petrolífers. 
Un exemple: segons WWF, l'emissió mitjana del sector elèctric el novembre de 2011 va ser de 239 quilos de CO2 per 
megavat per hora generat. En el mateix mes de l'any anterior va ser de 168, un 42% menys. 
 
Ecologistes en Acció considera que el decret ha suposat “un increment d'emissions de CO2 d'uns vuit milions de tones”, 
alguna cosa que considera “en contra de tota lògica i de les polítiques europees de lluita contra el canvi climàtic”. 
 
El suport a la mineria del carbó ha estat una obstinació de l'exministre d'Indústria, Miguel Sebastián. La baixada de la 
demanda elèctrica per la crisi va fer que les centrals deixessin de cremar carbó. Això va generar protestes dels miners 
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d'Astúries i León i vagues. Va arribar a haver-hi uns 5.000 miners afectats per expedients de regulació d'ocupació, d'un total 
que ronda els 8.000.  
 
El 17 de febrer, després de guanyar un litigi que va arribar a Brussel·les, Indústria va anunciar que el reial decret permetria 
“caminar cap a la normalització d'un sector energèticament imprescindible per a Espanya” i solucionar “els greus problemes 
socials de les comarques mineres”. La Comissió Nacional de l'Energia va calcular llavors que el decret suposaria un 
desemborsament de 700 milions en dos anys (pot ser que poca comparada amb l'inabastable dèficit de tarifa que supera els 
20.000 milions). 
 
El desfasament en emissions també tindrà un cost per a Espanya. Cada tona de CO2 es cotitza a la Borsa europea a uns vuit 
euros. El Govern encara ha de comprar drets d'emissió de CO2 pel desfasament respecte a Kyoto per almenys 500 milions 
d'euros en els propers tres anys. A més, la mineria de carbó a cel obert en espais protegits de León li ha costat a Espanya 
una condemna  al Tribunal de la UE. 
 
Amb el repartiment de competències vigent a Espanya es dóna el cas que és Medi ambient qui reporta, explica i si és 
necessari pagar l'excés de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mentre que, sovint, responen a decisions d'altres 
ministeris, en aquest cas Indústria. Altres països ho han solucionant fusionant les dues responsabilitats. El britànic Chris 
Huhne, per exemple, és secretari d'Energia i Canvi Climàtic. 
 
Font: 
El Paίs- Societat (29 de desembre 2011) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/29/actualidad/1325190674_705211.html 
 
Espanya, campiona del món en el sector termosolar 
Valeriano Ruiz, president de Protermosolar, associació nacional de la indústria solar termoelèctrica, ha destacat el lideratge 
mundial del sector termosolar espanyol; com vint-i-dos de les vint-i-sis centrals termosolars operatives poden suplir la 
central nuclear de Garoña, que es podria clausurar sense cap problema per al sistema energètic nacional. 
Va destacar que qualsevol punt de la Badia de Cadis és apte per acollir centrals termosolars, en línia amb una de les 
demandes del Fòrum de Debat Cadis 2012, constituït amb motiu del bicentenari de la Constitució de 1812 i per invitació del 
qual ha intervingut a la seu de l'Associació de la Premsa gaditana. 
 

El també catedràtic de Termodinàmica de la Universitat Sevillana ha 
subratllat que “Espanya és campiona del món en una mica més que en 
futbol, també en termosolar”, com demostren les dades de potència 
instal·lada al tancament d'aquest any 2011, en què amb 26 centrals 
operatives s'han superat els 1.102 MW i que el 62% de la capacitat 
compta amb sistema d'emmagatzematge d'electricitat que es pot 
abocar a la Xarxa fins i tot en hores nocturnes. A aquesta singularitat 
de l'energia termosolar s'uneix la possibilitat d’hibridarla amb biomassa, 
la qual cosa multiplica el seu potencial, gestionabilitat i predictibilitat. 
 
El lideratge mundial termosolar d'Espanya no només és quantitatiu, 
sinó també qualitatiu per les seves innovacions tecnològiques i la seva 
R+D+i, posats en relleu pel president de Protermosolar: el nostre país 
té tres centrals de torres úniques al món, dos de vapor saturat, PS10 i 
PS20, i Gemasolar, inaugurada el passat mes d'octubre pel S. M. el Rei 
d'Espanya i pel príncep hereu d'Abu Dabi, amb receptor de sals foses. 

Segons Valeriano Ruiz, el domini espanyol de la tecnologia termosolar col·loca el nostre país en una posició de privilegi per 
explotar un mercat amb perspectives billonàries en el futur, ja que actualment les energies renovables generen un negoci 
anual de 211.000 milions de dòlars. 
 
Sistema elèctric espanyol 
El president de *Protermosolar ha afirmat que Espanya pot tenir un sistema elèctric lliure de gasos d'efecte hivernacle i 
sense residus nuclears, però que per a això és necessari canviar la forma en què actualment està configurat i pensat, 
“només –va afirmar- per satisfer els interessos de les grans elèctriques”. Segons Valeriano Ruiz, tenim un sistema elèctric 
“absurd”, *conuna capacitat de generació que duplica el major bec de demanda, com a conseqüència dels errors de les 
grans companyies elèctriques, “les quals –va afegir- actuen en el seu únic benefici i atenint-se només a lleis econòmiques, 
sense tenir en compte que han de supeditar-se a les de la Física”. 
 
Per a Valeriano Ruiz, “als únics que no interessa que es tanqui la central nuclear de *Garoña és a les empreses que 
l'exploten, ja que genera electricitat a un preu d'1,8 cèntims d'euro el kWh i ho venen a 4,5 cèntims, i la central, igual que 
les restants nuclears, està ja amortitzada”. El president de *Protermosolar va insistir que “econòmicament, a Espanya ningú 
vol fer centrals nuclears, perquè pels seus alts costos de construcció no són rendibles”; així mateix va subratllar que el 
manteniment de les quals actualment existeixen només ho propugnen els qui a més d'en el sector nuclear tenen interessos 
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en el carbó i els cicles combinats basats en gas natural, per aquest motiu advoqui per canviar aquest model “*derrochador i 
dominat per quatre empreses, que està frenant pels seus interessos creats el desenvolupament de les energies renovables”. 
 
Font: 
Ambientum (30 de desembre 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Espana-campeona-mundo-en-el-sector-termosolar.asp 
 
Balanç 2011: l'any de la indignació 
El 2011, la irrupció del 15M ha marcat els moviments socials espanyols (i no solament), però també l'esdevenir polític 
estatal. Aquest és el fet més significatiu, per sobre de la crisi i de l'hegemonia aconseguida pel PP en les institucions. 
Però l'any que ara acaba també té diversos noms propis per a Ecologistes en Acció: Durban, Fukushima, Pla de Generació 
Elèctrica per 2020, Viu l'Ebre o els Enginys de Producció Col·lectiva, que han guiat la seva activitat durant l'any. 
 
Canvi de signe polític 
Aquest ha estat un any d'eleccions amb sonores victòries del PP, però sense un augment en la seva força real en nombre de 
vots, tant a les municipals i autonòmiques, com a les generals. Davant aquestes cites electorals, des dels cinc grups 
ecologistes d'àmbit estatal, s'ha realitzat una potent i detallada proposta de programa cap a la sostenibilitat.  
 
També ha estat una oportunitat perquè Ecologistes en Acció fes campanya al carrer sota el lema “no ens representen”. 
El nou Govern popular no sembla iniciar la seva marxa amb sensibilitat ambiental, com tampoc l'ha tingut el Govern 
socialista, malgrat el seu evident esforç per afavorir la participació a la segona part de la legislatura.  
Sobre la taula del nou Executiu, seguiran projectes als quals el Govern de Zapatero no va voler donar carpetada. Destaquen 
l'enderrocament de l'hotel de l’Albarrobico, i la Declaració d'Impacte Ambiental negativa de la refineria Balboa. 
 
Ecologistes en Acció ha realitzat el gruix del seu treball de cara a l'extint Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí en 
propera i franca col·laboració amb Amics de la Terra, Greenpeace, SEU/BirdLife i WWF. 
 
No obstant això, per a l'organització ecologista, l'element més important a nivell polític de l'any ha estat la irrupció del 15M. 
D'aquesta manera, gran part de les mobilitzacions en les quals Ecologistes en Acció ha participat durant aquest any han 
estat les del moviment indignat. No ho ha fet com a organització, doncs el 15M és un moviment de persones, però sí ha 
refredat la seva agenda per centrar els esforços dels seus activistes al 15M. 
 

Els petits passos avanci 
Ecologistes en Acció s'alegra d'algunes lluites guanyades, amb 
la seva contribució, durant aquest any. Tal és el cas de 
Declaracions d'Impacte Ambiental que, després de molta 
pressió, han estat finalment negatives, com les dels projectes 
hidràulics al voltant del Tietar i l'ampliació del Port de Tarifa. 
 
Un altre exemple són la negativa del Parlament Europeu a 
renovar l'acord de pesca amb el Marroc per la seva ocupació 
del Sahara Occidental, i la nova normativa europea contra 
l’aleteig de taurons. 
 
En aquest apartat de victòries es pot inscriure l'ampliació del 
Parc Nacional de Cabrera. També l'abandó de projectes com el 
del túnel dels Alcores de l'AVE Sevilla-Almeria, el del dragatge 
en profunditat del Guadalquivir, la sanció a la mina Les Creus, 

o l'anul·lació del Pla d'Infraestructures del Pla Regional de Residus Industrials de Castella Lleó. 
 
Font: 
Ecologistes en Acció (28 de desembre 2011) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article22045.html 
 
Els trens espanyols circularan amb energies renovables en 2012 
Adif i Acciona impulsaran durant l'any 2012 la utilització d'energies d'origen renovable en alta tensió per a la gestió i 
desenvolupament de les xarxes ferroviàries espanyoles. 
 
D'acord amb el contracte de subministrament adjudicat a la fi de 2010, Acciona Green Energy, filial d'Acciona dedicada a la 
comercialització d'energia, proporcionarà durant el proper any electricitat en alta tensió d'origen renovable amb destinació a 
més del 70% del consum elèctric requerit per Adif per gestionar diverses línies d'alta velocitat i d'ample ibèric. 
 
Es tracta de les Línies d'Alta Velocitat (LAV) Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla i Madrid-Valladolid; les xarxes de rodalies de 
Madrid i Barcelona; les línies d'ample convencional Madrid-Galícia-Astúries-País Basc, i Alcàsser de Sant Joan-Andalusia, així 
com el subministrament a edificis, estacions i altres instal·lacions de la companyia. 

 
Foto: Cafè news online magazine 
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D'aquesta manera Adif, com un dels principals agents del mercat d'energia elèctrica d'alta tensió a Espanya, a més de 
garantir la transparència i equitat amb les empreses adjudicatàries a través del sistema triat per a la resolució del concurs i 
la selecció de les millors ofertes, recolza l'eficiència global del mercat de l'energia i la màxima rendibilitat social i 
mediambiental del sistema ferroviari espanyol.  

 
D'acord amb el compromís d'Adif d'aconseguir l'eficiència energètica i la 
gestió mediambiental responsable, la companyia comptarà amb l'energia neta 
d'Acciona Green Energy per a un consum estimat de 2.115 milions de kWh. 
 
En aquest sentit, la utilització per Adif d'energia d'origen cent per cent 
renovable està basada en una gestió orientada al servei públic i els principis 
de sostenibilitat, eficiència econòmica, seguretat, eficàcia operativa, innovació 
i responsabilitat social, que es concreta en diferents iniciatives en l'àmbit de la 
sostenibilitat mediambiental, l'eficiència energètica i la responsabilitat social 
corporativa.  
 

Energia 100% renovable 
Acciona ha impulsat en els últims anys la comercialització a client final d'energia 100% renovable -certificada per la CNE-, 
una línia de negoci que explica ja amb destacada aceptació per part de grans companyies. 
Aquesta activitat permet a Acciona consolidar la seva integració vertical com a líder global en energies renovables, en 
abastar activitats en tota la cadena de valor del sector, des de la promoció, desenvolupament, enginyeria, construcció i 
engegada d'instal·lacions, fins a la gestió en propietat, operació, manteniment i venda d'energia de les mateixes. 
 
En la parcel·la de la comercialització, Acciona gestiona així mateix la venda al "pool" de l'energia produïda per les 
instal·lacions del grup, així com la d'altres productors del Règim Especial, sent l'operador no dominant amb major volum 
d'energia negociat al mercat espanyol. 
 
Font: 
Ambientum (28 de desembre 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-trenes-espanoles-circularan-energias-renovables-2012.asp 
 
Demana a l’AECID que no financi projectes d'empreses que no respecten els Drets Humans 
L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, AECID, ha concedit recentement una subvenció a 
la Fundació Repsol YPF de l'Equador per una suma total de 149.932 euros, per a l'execució d'un projecte en zona 
d'influència de l'operació de Repsol YPF a l’Amazonia equatoriana. (Resolució de 25 de novembre, CAP 2º procediment, línia 
II.7) 

Les activitats de Repsol a Amèrica Llatina i, específicament, a Equador, han 
estat àmpliament denunciades per la societat civil a banda i banda de 
l'Atlàntic per danys ambientals, socials i violacions dels drets humans de les 
comunitats i pobles afectats.  
 
A Equador, Repsol opera el Bloc 16, situat sobre el territori ancestral del 
poble waorani, afectant també a població kitchwa, gran part del Parc Nacional 
Yasuní i el territori intangible dels pobles no contactats Tagaeri i Tagomenani.  
 
Repsol exerceix sobirania territorial sobre el Bloc 16, controlant l'entrada i 
sortida de persones, en clara violació dels drets territorials dels pobles 
afectats. Malgrat la falta d'informació sobre la situació a l'interior del Bloc, 
Repsol s'ha vist obligada a reconèixer l'abocament de 14.000 barrils de cru en 
2008.  
 

Existeixen denúncies recurrents sobre l'augment de malalties relacionades amb l'activitat petroliera i danys hídrics i 
ambientals a la zona. El poble waorani, els drets del qual han estat conculcats, està sent sotmès a un fort procés 
d'aculturació i pèrdua d'autonomia i identitat (Repsol administra l'educació i la sanitat de les comuniatats, per exemple). 
 
Repsol s'enorgulleix d'haver aprovat una “Política de relacions amb comunitats indígenes” que està molt per sota dels 
estàndards internacionals de drets dels pobles indígenes i que, a més, no aplica en terreny. Diguem no amb els nostres 
impostos perquè la AECID deixi de finançar amb diners públics destinats a Ajuda Oficial per al Desenvolupament activitats 
d'empreses que no respecten els estàndars internacionals sobre medi ambient i drets humans. 
 
Font: 
Actuable 
http://actuable.es/peticiones/pide-aecid-no-financie-proyectos-empresas-no 
 
El Tribunal Suprem qüestiona la congelació de les tarifes elèctriques 

Foto: Actuable 
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El nou ministre d'Indústria afirma que "no es planteja" pujar la llum - Les companyies estimen que el rebut hauria 
d'augmentar almenys un 15% 
 
El Tribunal Suprem, sense voler o volent (dura lex, set lex), fica pressió al nou Govern. Just el dia en què el nou ministre 
d'Indústria, José Manuel Soria, s'estrenava en un assumpte sensible com el del rebut de la llum per avançar, en declaracions 
a RNE, que no es planteja pujar al gener, l'alt tribunal va qüestionar la decisió. Ho va fer en un acte, contra el qual no cap 
recurs, que dóna la raó a Endesa i Iberdrola i suspèn la decisió que va prendre a l'octubre el Ministeri d'Indústria de rebaixar 
la part regulada del rebut (els anomenats peatges) per compensar l'encariment de l'energia i, amb això, forçar una 
congelació de les tarifes. Indústria va assegurar ahir desconèixer l'acte recollit per Europa Press i va declinar valorar fins que 
no compti amb l'anàlisi de l'Advocacia de l'Estat. 
 
Els peatges, que han de cobrir els costos de distribució, transport i primes a les renovables, entre d'altres conceptes, 
suposen el 50% aproximadament de la factura. L'altra meitat la compon el preu de l'energia que es fixa en subhastes 
trimestrals. 
 
Teòricament, el mecanisme de revisió de tarifes és asèptic: es cobreixen els costos en què incorren les companyies per 
distribuir i transportar l'electricitat i s'aplica la pujada (o la baixada) dels preus de l'energia en el mercat. Però en la pràctica, 
el Govern compensa pujades i baixades de peatges i preus energètics per dirigir el rebut que paguen més de 20 milions 
d'usuaris (els acollits a la tarifa d'últim recurs, TUR). 
 
L'octubre passat, amb una forta pujada dels preus del quilowatt (entre el 9% i el 13%, segons trams), el rebut hagués 
hagut de pujar al voltant del 5,9%. No va pujar. Per congelar la factura, en el més profund de la crisi, Indústria va rebaixar 
al voltant del 12% la part en què pot actuar (els peatges). Resultat: l'anomenat dèficit tarifari (diferència entre ingressos i 
costos del sistema) va superar el límit legal de 3.000 milions en els 10 primers mesos (3.258 milions) i va disparar les 
reclamacions del sector, concretades en recursos de l'associació patronal Unesa i de les empreses . 
 
En el cas de la revisió de tarifes per gener, el Govern sortint-després parlar amb el PP-va decidir el contrari: compensar la 
baixada de l'energia del 10% amb una pujada de peatges del 11% per deixar les tarifes congelades i, temps, contenir 
tímidament el dèficit tarifari. 
 
Però com ja va succeir en una ocasió anterior-juliol de 2010 - quan el ja exministre d'Indústria, Miguel Sebastián, va pactar 
amb el PP (Cristóbal Montoro) la congelació del rebut de la llum, el Suprem ha donat la raó a les empreses per defensar 
l'aplicació de les normes en vigor. En concret, el tribunal ha suspès ara diversos preceptes de l'ordre ITC/2585/11 pel qual 
es revisen els peatges a partir l'1 d'octubre de 2011. A la pràctica, la decisió suposa l'obligació d'aplicar els peatges anteriors 
a la rebaixa d'octubre. Però ni tan sols les empreses recurrents ho tenien ahir clar. Teòricament, asseguraven fonts de les 
elèctriques, el problema s'hauria d'abordar en futures revisions. 
 
Com l'acte del Suprem s'ha conegut tot just una setmana abans que el nou Executiu prengui una decisió sobre les tarifes de 
l'any que ve, la conclusió evident és que suposa una pressió important per al nou ministre d'Indústria. Ahir, a RNE, Sòria va 
afirmar que no preveu aprovar un increment tarifari per al gener i que la seva voluntat és reunir-se amb el sector per 
arreglar el "greu problema" del dèficit de tarifa, un desfasament que supera ja els 22.000 milions d'euros i que es ha 
generat en ser els ingressos via rebut de la llum insuficients per cobrir els costos del sistema. "S'han de buscar fórmules", va 
dir Soria, perquè el dèficit tarifari no recaigui en els consumidors. 
 
Aquesta idea, que els consumidors no siguin els que suportin tot el pes d'un dèficit generat des de fa 10 anys, la va esgrimir 
també en el debat d'investidura el president del Govern, Mariano Rajoy. És una idea que toca el nervi del sector, que tem la 
possibilitat que el nou Executiu, obligat a apedaçar els estrips pels quals es despenja el dèficit, decreti un quitament del 
deute acumulat i reconeguda al sector. 
 
Els nervis i els temors s'han traduït en càlculs i informes variats sobre l'evolució dels comptes del sector, la mala regulació o 
la suposada carestia de les energies renovables enfront de la generació tradicional. 
 
L'associació patronal Unesa va ser l'encarregada de marcar el terreny al nou Govern després de les eleccions del 20 de 
novembre. A principis d'aquest mes va enviar una carta al Ministeri d'Indústria en què sol · licitava una pujada mínima dels 
peatges del 30% en l'exercici 2012. Aquest percentatge es traduiria, de ser acceptat, en una pujada mínima del 15% en el 
rebut, i això sense tenir en compte les possibles pujades trimestrals del terme d'energia en els pròxims mesos. 
 
El 2011, el rebut de la llum va pujar en dues ocasions. Al gener ho va fer en un 9,8%, percentatge que va provocar una 
forta polèmica, i al juliol un 1,5%. 
 
Font: 
El País (24 de desembre 2011) 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Tribunal/Supremo/cuestiona/congelacion/tarifas/electricas/elpepieco/20111224elp
epieco_2/Tes 
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2011, un any extremadament càlid 
L'any 2011 està tenint un caràcter extremadament càlid, amb una temperatura mitjana de 16,7 ºC, que supera en 1,49 ºC al 
valor mitjà (període 1971-2000), sent l'any més càlid de la sèrie històrica, la de 30 de novembre, amb una temperatura 
mitjana lleugerament per sobre de la de l'any 2006 que era el més càlid, amb 16,67 ºC. 
 
L'any està resultant molt càlid a extremadament càlid en pràcticament tota Espanya. 
Solament a Balears i part de Canàries les anomalies tèrmiques, encara que positives 
en tot cas, no aconsegueixen el valor de +1º C. En la resta d'Espanya el valor de 
l'anomalia mitjana oscil·la entre +1º C i 2º C, aconseguint els valors més elevats, 
entorn de +2º C, en el sud de Castella-la Manxa i algunes zones del País Basc i 
Catalunya. 
 
Els dos primers mesos de l'any van ser una mica més càlids del normal i en tots dos 
les temperatures mitjanes es van situar en mitjana 0,5º C per sobre dels 
corresponents valors normals. Després d'un mes de març de temperatures normals, 
tant el mes d'abril com el de maig van ser extremadamente càlids en tota Espanya, 
amb unes temperatures mitjanes que van superar respectivament en 3,9º C i 2,9º C 
els corresponents valors normals.  
 
El mes d'abril de 2011 va ser el més càlid en el conjunt d'Espanya de tota la sèrie històrica (des de 1951), amb més d'un 
grau de diferència respecte a l'any 1997 que havia estat l'abril més càlid fins al present, mentre que maig va ser el tercer 
mes de maig més càlid de la citada sèrie històrica només superat pels dels anys 1964 i 2006.  Quan al trimestre estiuenc, es 
destaca que els mesos de juny i agost van ser molt càlids, amb uns valors de l'anomalia tèrmica mitjana sobre Espanya 
d'1,5º C i 1,4º C respectivament, mentre que el mes de juliol per contra va ser de temperatures al voltant de les normals en 
conjunt, i ser curiosament l'únic mes de l'any amb una anomalia tèrmica negativa (-0,1º C), la qual cosa va fer que fos el 
mes de juliol menys càlid des de l'any 2002. 
 
Finalment el trimestre setembre-novembre, seguint la mateixa tònica que ve observant-se des de l'inici de l'any 2011 ha 
resultat molt càlid, aconseguint les temperatures mitjanes calculades sobre el conjunt d'Espanya un valor que supera en 
1,8º C el valor mitjà normal sempre prenent com a referència el període 1971-2000. El valor més elevat entre els de les 
anomalies tèrmiques mitjanes mensuals es va observar a l'octubre amb 2,1º C, seguit de setembre amb 1,8º C i novembre 
amb 1,6º C.  
 
Les temperatures més elevades de l'any 2011 es van registrar al final de la segona desena d'agost, aconseguint-se el dia 19 
els valors extrems de 42,5 º C a Morón de la Frontera i de 42º C a Sevilla-Sant Pablo i Badajoz-Basi de Talavera la Real. 
També cal ressenyar les elevades temperatures registrades a l'última desena de juny, especialment entre els dies 26 i 29 al 
centre i nord peninsulars, registrant-se 41º C a Bilbao-aeroport el dia 27 de juny i 40,9º C a Orense el dia 2. D'altra banda 
són de destacar les temperatures diürnes excepcionalment altes que es van registrar en la primera desena d'abril amb un 
valor màxim de 37,4º C a Múrcia el dia 9 d'abril, així com a la primera quinzena d'octubre, aconseguint-se valors màxims per 
sobre de 35º en l'oest d'Andalusia, amb un màxim de 36,5º C a Jerez el 12 d'octubre. 
 
L'episodi de fred més important de l'any va ser el que va afectar la península l'última desena de gener, en el qual el fred va 
ser especialment intens entre els dies 22 i 23. Les temperatures van descendir per sota de -10º C en zones muntanyenques 
i alguns punts dels dos altiplans. El valor mínim en estacions principals es va registrar el dia 23 de gener a Molina d'Aragó 
amb -13,6º C. Entre capitals de província destaquen els valors registrats a Terol, amb -13º C el dia 23 de gener i Soria, amb 
-10,4º C el dia 26 de gener. 
 
Font: 
Ambientum (21 de desembre 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/2011-un-ano-extremadamente-calido.asp 
 
Catalunya: 
 
Ja podeu consultar el Butlletí de novetats núm. 50 del Centre de Documentació de Medi Ambient 
Es tracta d’un butlletí mensual de novetats bibliogràfiques, llibres electrònics, webs d’interès i altres informacions 
relacionades amb l’àmbit de les biblioteques i els centres de documentació. Si el voleu rebre periòdicament a la vostra bústia 
de correu us hi podeu subscriure. 
 
Font:  
Butlletí de Medi Ambient – Generalitat de Catalunya (30 de desembre de 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c2
4340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=det
all&contentid=a92c9cce5e064310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 

 
Foto: Ambientum 



 
13

Obert el procés de consultes per a l'avaluació ambiental del Pla d'acció per la millora de la qualitat 
atmosfèrica 2011 a 2015 
A través del Banc de Dades d'Avaluació Ambiental podeu fer aportacions sobre l'abast i el nivell de detall de l'avaluació 
ambiental del Pla. El Pla de millora de la qualitat de l'aire 2011 - 2015 persegueix l'objectiu d'assolir els nivells de qualitat de 
l'aire que determina la legislació europea per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen 
(NO2). El pla afecta a 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona que van ser declarats zona de protecció especial  
de l'ambient atmosfèric pels contaminants òxids de nitrogen (NOx) i PM10. 
 
Font:  
Butlletí de Medi Ambient – Generalitat de Catalunya (30 de desembre de 2011) 
http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/esp/be308cast.html 
 
La Generalitat presenta la campanya de prevenció i recollida selectiva de residus: “els nostres residus, la 
nostra responsabilitat” 
La campanya s’ha desenvolupat amb la col·laboració i finançament dels sistemes integrats de gestió de residus, que 
assumeixen el compliment dels objectius de reciclatge i valorització segons la normativa vigent, així com amb la participació 
de les entitats locals 
 
El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep 
Maria Tost, han presentat aquest matí la campanya per al foment de la prevenció i la recollida selectiva de residus adreçada 
a tota la població i que aquesta vegada fa èmfasi en la conscienciació i el consum responsable de cadascú. 
 
Sota el lema “Els nostres residus, la nostra responsabilitat” la campanya apel·la a la consciència que tothom està implicat 
perquè els residus que es generen s’han de reduir i separar adequadament per a facilitar-ne la seva recuperació. Com a eina 
complementària a la campanya, que precisament es fa coincidir amb unes dates en què augmenta la generació de residus, 
es posa en marxa també un web que permet calcular quants residus genera cadascú i un altre per a informar-se sobre com 
separar els residus i que se’n fa de cadascun d’ells, així com consells pràctics per reduir-los. 
 
La campanya coincideix amb l’inici de les festes de Nadal, justament l’època de l’any en què es generen més residus, 
sobretot d’envasos i embolcalls. La campanya, que es fa en premsa, ràdio, televisió, opis, internet, cinemes i pantalles de 
centres comercials, comença avui i durarà fins al 12 de gener. 
 
Aquesta campanya, per primera vegada, representa una aposta de la Generalitat en ensenyar de forma clara, entenedora i 
visual els residus que pot generar una persona en un dia, una setmana, un mes. Fent aquest exercici el que es vol és no 
amagar la gran quantitat de residus que generem, i fer entendre que és una realitat sobre la qual hem d’actuar tots plegats: 
des dels ciutadans consumint responsablement i separant els residus adequadament, les administracions gestionant la seva 
recollida i tractament, i les empreses dels sector assegurant un correcte tractament i recuperació dels materials dels residus. 
Les fraccions de residus sobre les quals incideix la campanya són: la matèria orgànica, els envasos de vidre, el paper i 
cartró, els envasos de plàstic, llaunes i brics, les piles i els residus d’aparells elèctrics i electrònics. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (23 de desembre de 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.ed59e7380cafa3dd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=2045dfbcc9025210Vg
nVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2045dfbcc9025210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contenti
d=a4f566d562a64310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
Sentència exemplar a Catalunya per l'ús il·legal de verí 
El passat 16 de desembre, el Jutjat penal número 8 de Barcelona va dictar una nova sentència condemnatòria per la 
utilització il·legal de verí per a l'eliminació de fauna silvestre. Amb aquesta, ja s'han dictat tretze sentències condemnatòries 
a Catalunya per aquest tipus de delicte. 
 
La sentència condemna  l'arrendador d'un Àrea Privada de Caça del 
Bellprat (Barcelona) per un delicte contra la fauna (art. 336 del Codi 
Penal), a la pena de multa de 3.600 euros, que serà de 30 mesos de 
presó en cas d'impagament, i a la inhabilitació per caçar durant 4 anys 
i 6 mesos. A més, se’l condemna per un delicte de danys a una multa 
de 720 euros. 
 
Junt a les multes imposades, el condemnat haurà d'indemnitzar els 
propietaris de diversos gossos afectats pel verí amb 1.685 euros, i a la 
Direcció general de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de 
Catalunya amb 586 euros pels exemplars de mamífers salvatges 
enverinats i amb 5.390,45 euros per les despeses derivades de les 
necropsies practicades. 
 

 
Foto: Ambientum 
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A aquestes quantitats se sumarà el valor d'altres 9 gossos enverinats, que serà determinat en la fase d'execució de la 
sentència. 
 
L'Acció Pública en aquest cas va ser exercida pel Fons per a la Conservació del Voltor Negre (BVCF), soci beneficiari del 
projecte Life+ VERÍ. 
 
Un exemple a seguir 
 
Des del projecte Life+ VERÍ, coordinat per SEO/BirdLife, es reconeix l'actuació de la brigada contra el furtivisme i el verí a 
Catalunya, del Cos d'Agents Rurals que ha estat, una vegada més, determinant per resoldre el cas. El Cos d'Agents Rurals 
està participant en l'especialització d'agents forestals en diverses comunitats autònomes, en el marc del projecte Life+ VERÍ. 
 
Els fets van succeir el dia 14 de juliol de 2007 al paratge "Plans de Vidu", en el terme municipal de Bellprat, província de 
Barcelona, quan membres del grup especial de lluita contra el verí van sorprendre in fraganti al condemnat col·locant 
esquers enverinats, elaborats amb dos potents plaguicides classificats com molt tòxics.  
 
Els agents, després de diverses jornades d'investigació i vigilància, van intervenir en el moment de la col·locació dels 
esquers enverinats i d'aquesta manera es va evitar que també haguessin pogut veure's afectades altres espècies de fauna 
que es troben a la zona, algunes d'elles protegides, com l’àliga cuabarrada. En dies posteriors els Agents Rurals van trobar 
fins a 156 esquers enverinats, així com els cadàvers de 9 guineus, un teixó i diversos gossos. 
 
L'Àrea Privada de Caça on van succeir els fets se situa a l'Espai Natural Protegit Serra de Miralles-Queralt, lloc on habiten 
nombroses espècies característiques del bosc mediterrani, que es veuen amenaçades amb aquest tipus de pràctiques. 
 
Font:  
Ambientum (23 de desembre 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Sentencia-ejemplar-Cataluna-uso-ilegal-veneno.asp 
 
El Baix Camp recuperarà fins a un 40 per cent dels residus del Baix Penedès que fins ara anaven a abocador 
El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud, i el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, 
Joan Olivella, han signat avui al Consell Comarcal del Baix Camp el conveni en virtut del qual l’ens comarcal del Baix 
Penedès encarrega al del Baix Camp la gestió del servei de valorització de la fracció resta dels residus municipals segregats 
en origen que provinguin dels municipis del Baix Penedès que tenen delegada la gestió a l’ens comarcal. En total són 12 
municipis, incloent-hi El Vendrell i Calafell.  
 
A la signatura de l’acord també ha estat present el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep M. Tost, que ha 
participat en les negociacions que han permès assolir aquest acord. 
 
El director de l’Agència i el president del Consell Comarcal del Baix Penedès s’han felicitat pel tancament d’aquest acord i pel 
fet que es podrà recuperar fins a un 40 % dels residus que fins ara anaven directament a un abocador. D’aquesta manera, 
el Baix Penedès millorarà la gestió dels residus municipals que produeix. Per la seva banda, el president del Consell 
Comarcal del Baix Camp s’ha mostrat satisfet perquè la signatura del conveni permet optimitzar la capacitat de tractament 
de la planta mecanicobiològica. 
 
La previsió és que el Baix Penedès aporti unes 45.000 tones anuals de fracció resta, que es tractarà a la planta 
mecanicobiològica del Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp, que s’ubica a Botarell. Aquest acord permet que 
es complexi la previsió de gestió de residus que la Generalitat va preveure al Pla d’Infraestructures de Gestió de Residus de 
Catalunya aprovat l’any 2010.Concretament, el Pla preveia que la planta mecanicobiològica valoritzés la fracció resta dels 
residus municipals del Baix Camp, de l’Alt Camp i del Baix Penedès, un objectiu que s’acompleix completament amb la 
signatura d’aquest conveni.Segons el conveni signat, els dos consells comarcal faculten a les respectives societats (Empresa 
Comarcal de Serveis Medioambientals del Baix Penedès – ECOBP SL- i Secomsa Gestió SL  per formalitzar un contracte 
mercantil que definirà les condicions específiques de prestació del servei de valorització. 
 
La vigència del conveni s’ha establert fins al 31 de desembre del 2021, i després es podrà prorrogar automàticament per 
anys naturals. 
 
Font:  
Agència de Residus de Catalunya (23 de desembre de 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.ed59e7380cafa3dd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=f0e3a2f32fab5210Vg
nVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f0e3a2f32fab5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid
=dca5fabd4e964310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 
El Programa català d'ecodisseny 2011-2015 (ECODISCAT) 
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La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat té entre les seves competències 
difondre l'ecodisseny, eina de gran utilitat per a les empreses, per tal d'incorporar aspectes ambientals en els seus productes 
i serveis. 
 
Amb la finalitat d'intensificar la col·laboració amb universitats, col·lectius 
i empreses, el Departament de Territori i Sostenibilitat té l'objectiu 
d'aprovar a finals d'aquest any 2011 el Programa català d'ecodisseny 
2011-2015 (EcodisCAT) que ha d'establir les línies d'actuació, mesures i 
accions que es desenvoluparan per promoure un mercat més sostenible, 
tot fent que l'ecodisseny esdevingui un factor diferenciador i de 
competitivitat. 
 
L'EcodisCAT té com a objectius principals:  
- Crear un marc estable per impulsar el disseny de productes i serveis 
que integrin criteris ambientals i fomentar models de producció i 
consum més sostenibles a Catalunya. 
- Establir sinergies amb tots els agents implicats, des de la concepció del 
producte o servei, la producció, la distribució fins al consumidor final i 
amb els consumidors mateixos. 
- Incorporar l'organització administrativa interna necessària perquè el Programa incideixi de manera significativa i transversal 
sobre el mercat català. 
- Adequar l'ecodisseny català als nous requeriments de la UE i participar en la definició d'aquests. 
Amb l'objectiu de recollir i posar a debat les propostes i aportacions dels col·lectius implicats, s'ha realitzat un procés de 
participació senzill, operatiu i estructurat, a través de diversos espais de participació presencials i virtuals. 
 
L'inici del procés de participació va comptar amb una inauguració per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental al 
Palau Robert de Barcelona, el passat 25 d'octubre, on es van reunir els diferents sectors implicats en el procés i se'ls va 
informar de quins eren els espais de participació. Aquests espais de participació han estat els següents:  
Formulari en línia: Durant el mes de novembre ha estat disponible al web del procés un formulari a través del qual s'han 
pogut fer aportacions de mesures i accions a les diferents línies d'actuació del Programa. 
Sessions de debat presencial: els dies 16 / 23 de novembre s'han organitzat dues sessions, una per cada eix del Programa 
(Eix 1. Estímul de l'oferta de productes i serveis sostenibles i Eix 2: Impuls de la demanda d'un mercat sostenible), en què 
els agents interessats han debatut sobre les diferents mesures i accions i les prioritats d'actuació. 
Properament es realitzaran les sessions de presentació dels resultats del procés de participació, el document de retorn i el 
Programa català d'ecodisseny EcodisCAT 2011-2015. 
 
Font:  
Butlletí d’etiquetatge ecològic (desembre 2011) 
http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/etiquetatge/etiquetatge_2.html 
 
CEDAT-URV: 
Premi Rei Jaume I a la investigació bàsica - economia - investigació mèdica - protecció del medi ambient - 
noves tecnologies – emprenedor 
 
Per a més informació: 
http://redotri.urv.es/conv/biblio/1355/E60/N-FVEA-JAUMEI/2003-2004/convocatoria/JAIMEIPREBasesdeconvocat.pdf 
 
NORMATIVA  

 
Unió Europea: 
 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un Programa 
de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 
 
Per a més informació: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0874:FIN:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n ° 121/2011, de 21 de octubre de 2011, por la que se modifica el anexo 
XX (Medio Ambiente) del Acuerdo EEE 
 
Per a més informació: 
DOUE nº L 341/86 de 22/12/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:341:0086:0086:ES:PDF 
 

 
Foto: Butlletí Etiquetatge Ecològic 
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Decisión de Ejecución de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011 , por la que se confirma el cálculo 
provisional de las emisiones medias específicas de CO 2 y de los objetivos de emisiones específicas aplicables 
a los fabricantes de turismos, en relación con el año natural 2010, en aplicación del Reglamento (CE) n 
° 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació: 
DOUE nº L 343/97 de 23.12.2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0097:0104:ES:PDF 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de diciembre de 2011 , sobre la determinación de las cantidades 
y la asignación de las cuotas de sustancias reguladas de conformidad con el Reglamento (CE) n ° 1005/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 
 
Per a més informació: 
DOUE nº 343/57 de 23.12.2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0057:0064:ES:PDF  
 
Espanya: 
Real Decreto 1364/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y 
funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Duero.  
 
Per a més informació: 
BOE núm. 263, de 1 de noviembre de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17175.pdf 
 
Real Decreto 1365/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y 
funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Miño-Sil.  
 
Per a més informació: 
BOE núm. 263, de 1 de noviembre de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17176.pdf 
 
Real Decreto 1366/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y 
funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Ebro.  
 
Per a més informació: 
BOE núm. 263, de 1 de noviembre de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17177.pdf 
 
Real Decreto 1389/2011, de 14 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y 
funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Guadiana y por el que se modifica el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los 
ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.  
 
Per a més informació: 
BOE núm. 263, de 1 de noviembre de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17178.pdf 
Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios. 
 
Per a més informació: 
BOE Núm. 296 de 9 de diciembre de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19296.pdf 
 
Real Decreto 1703/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino en el 
ejercicio 2012. 
 
Per a més informació: 
BOE Núm. 296 de 9 de diciembre de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19297.pdf 
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Real Decreto 1704/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece la composición, estructura y 
funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo. 
 
Per a més informació: 
BOE Núm. 296 de 9 de diciembre de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19298.pdf 
 
Real Decreto 1705/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece la composición, estructura y 
funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 
 
Per a més informació: 
BOE Núm. 296 de 9 de diciembre de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19299.pdf 
 

 JURISPRUDÈNCIA 
  

Unió Europea: 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala octava) de 1 de diciembre de 2011- << Incumplimiento de Estado – 
Adaptación incorrecta del Derecho interno a la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, 
relativa al vertido de residuos  y a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la 
que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE (DO L 11, p. 27) >> 
 
Per a més informació:  
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0515&lang1=es&type=NOT&ancre= 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala octava) de 21 de diciembre de 2011-<<Petición de decisión 
prejudicial: Varhoven administrativen sad – Bulgaria. - Directiva 2003/30/CE -Concepto de bioetanol-
Reglamento (CEE) nº 2658/87 - Nomenclatura Combinada - Clasificación arancelaria del bioetanol a efectos 
de recaudar impuestos especiales - Directiva 2003/96/CE - Productos energéticos - Directiva 92/83/CEE -- 
Concepto de alcohol etílico - Exención del impuesto especial armonizado>> 
 
Per a més informació:  
InfoCuria - Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117188&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=423688 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2011. Air Transport Association of 
America y otros contra Secretary of State for Energy and Climate Change. <<Petición de decisión prejudicial: 
High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) - Reino Unido- 
Validez de la Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, por 
la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en el régimen 
comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero – Invocabilidad de 
determinadas normas y/o disposiciones de Derecho internacional >> 
 
Per a més informació:  
InfoCuria- Jurisprudencia del Tribunal de Justcia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117193&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=423688 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de diciembre de 2011. Haltergemeinschaft LBL GbR 
contra Hauptzollamt Düsseldorf. <<Petición de decisión prejudicial: Finanzgericht Düsseldorf - Alemania. 
Interpretación del artículo 14, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre 
de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la 
electricidad– Alcance de la exención prevista para los productos energéticos suministrados para usarlos como 
carburante o combustible para la navegación aérea – Exención del carburante puesto a disposición por el 
arrendador o fletador de una aeronave que no es una empresa de navegación aérea y utilizado por el 
arrendatario de la aeronave para sus vuelos comerciales>> 
 
Per a més informació:  
InfoCuria- Jurisprudencia del Tribunal de Justcia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117198&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=423688 
 



 
18

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2011.Comisión Europea contra República 
de Austria.«Incumplimiento de Estado –Artículos 28 CE y 29 CE – Libre circulación de mercancías – Medidas 
de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación y a la exportación – Transportes – 
Directivas 96/62/CE y 1999/30/CE – Prohibición sectorial de circulación de camiones de más de 
7,5 toneladas que transporten determinadas mercancías – Calidad del aire – Protección de la salud y del 
medio ambiente – Principio de proporcionalidad – Coherencia» 
 
Per a més informació:  
InfoCuria- Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117181&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=423688 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de diciembre de 2011.Comisión Europea contra Reino 
de España.<<Incumplimiento de Estado - Directiva 85/337/CEE - Evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente - Directiva 92/43/CEE - Conservación 
de los hábitats naturales - Proyectos de duplicación y/o acondicionamiento de la carretera M-501 en España - 
ZEPA ES 0000056 "Encinares del río Alberche y río Cofio" - LIC propuesto ES 3110005 "Cuenca del río 
Guadarrama" y LIC propuesto ES 3110007 "Cuencas de los ríos Alberche y Cofio".>> 
Per a més informació:  
InfoCuria- Jurisprudencia del Tribunal de Justcia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116688&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=423688 
 
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 16 de diciembre de 2011. Enviro Tech Europe Ltd y Enviro 
Tech International, Inc. contra Comisión Europea. <<Medio ambiente y protección de los consumidores - 
Clasificación, embalaje y etiquetado del bromuro de n-propilo como sustancia peligrosa - Directiva 
2004/73/CE - Directiva 67/548/CEE - Reglamento (CE) nº 1272/2008 - Recurso de anulación - Solicitud 
tardía de adaptación de las pretensiones - Interés en ejercitar la acción - Inexistencia de afectación 
individual - Inadmisibilidad - Responsabilidad extracontractual -.>> 
 
Per a més informació:  
InfoCuria- Jurisprudencia del Tribunal de Justcia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116841&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=423688 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 15 de diciembre de 2011  «Prevención y control 
integrados de la contaminación – Directiva 96/61/CE – Anexo I, punto 6.6, letra c) – Instalaciones para la 
cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 750 emplazamientos para cerdas – Inclusión o no de los 
emplazamientos para cerdas jóvenes» 
 
Per a més informació: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=medio%2Bambiente&docid=116684&pageIndex=0&doclang=ES&
mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=87613#ctx1 
 
Espanya: 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 8483/2011, de 21 de diciembre de 2011. Montes 
vecinales. <<Solicitud de Prevalencia de aprovechamiento hidroeléctrico sobre monte vecinal en mano 
común. motivación suficiente. >> 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6223550&links=medio%20
ambiental&optimize=20120102 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 8520/2011, de 16 de diciembre de 2011. << 
Denegación de la petición de la suspensión cautelar de las obras de construcción de un vertedero de residuos 
sólidos en la finca «Dehesa del Aceituno» del término municipal de Toledo. Posibilidad de pedir la suspensión 
al impugnar la autorización ambiental integrada.>>  
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6223559&links=medio%20
ambiental&optimize=20120102 
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Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 8486/2011, de 14 de diciembre de 2011. << Costas y 
playas. Deslinde dominio público marítimo terrestre. Valoración probatoria. Pruebas periciales. Dunas. >> 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6223552&links=medio%20
ambiental&optimize=20120102 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia  8522/2011, de 13 de diciembre. <<La declaración de 
impacto ambiental es un acto de trámite impugnable con la autorización ambiental integrada que establece la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Derecho de la UE>>. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6223560&links=medio%20
ambiental&optimize=20120102 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 8221/2011, de 12 de diciembre de 2011. << 
Inexistencia responsabilidad patrimonial administración autonómica. Aznalcollar>>. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6216440&links=medio%20
ambiental&optimize=20111223 
 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 8390/2011, de 7 de diciembre de 2011. << Apertura de 
la tercera pista del Aeropuerto de Barcelona. Legitimación del Ayuntamiento de Gavà. Jurisprudencia en 
materia de ruido>>. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6218814&links=medio%20
ambiental&optimize=20111227 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 8149/2011, de 7 de diciembre de 2011. <<Ordenanza 
reguladora de las instalaciones de telefonia movil de siero>>.  
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6213042&links=medio%20
ambiental&optimize=20111219 
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Nou model de governança mundial a l'alçada dels reptes a plantejar 
Vuitena sessió del cicle "Parlant de la sostenibilitat en un nou marc global". 
Actualment, la crisi, el canvi ambiental global, el canvi de dimensió dels escenaris de vida (econòmics, però també d'hàbitat, 
de població, de cultures, etc.). Requereixen una reflexió per adaptar-se a la nova situació, o millor encara, una reflexió 
proactiva per ser agents de la ràpida transformació en la qual estem immersos com a país. Aquest cicle de conferències 
pretén ser una aportació a aquesta reflexió. 
 
La globalització dels mercats funciona sense instruments globals de regulació. Les Nacions Unides actuals tenen límits molt 
clars per gestionar els conflictes que es plantegen. Hi ha per tant un nou model de governança mundial a l’alçada dels 
reptes que ens plantegen. 
 
Data: 19 de gener de 2012 a les 18h  
Lloc: Auditori La Pedrera-Obra Social de Catalunya Caixa 
Organitza: Coorganitzat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c2
4340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=det
all&contentid=ab52cddcc7682310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES 
 
2n Congrés de Comunicació Ambiental a Girona 
Girona viurà els dies 24 i 25 de febrer de 2012 el 2º Congrés de Comunicació Ambiental. Aquest esdeveniment té per 
objectius donar a conèixer eines per comunicar millor els missatges ambientals i ser un punt d'intercanvi d'experiències 
innovadores. La temàtica d'aquesta edició són les noves tecnologies i les xarxes socials aplicades a la difusió ambiental. 
El 2º Congrés de Comunicació Ambiental es dirigeix a tota persona que tingui la necessitat de divulgar una iniciativa 
relacionada amb el medi ambient: professionals i estudiants de la comunicació ambiental, entitats ecologistes, associacions, 
tècnics d'ajuntaments, consultories ambientals i centres d'educació ambiental. 
El termini d'inscripcions finalitza el divendres 10 de febrer de 2012. 
 
Dates: 24 y 25 de febrer 
Lloc: Casa de Cultura de Girona (Plaça de l’Hospital 6, Girona) 
Organitza: Centre per a la Sostenibilitat Territorial , Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya , 
Asociación Limnos-EdC,  Demarcació de Girona del Col.legi de Periodistes de Catalunya, Col.legi d’ Ambientòlogs de 
Catalunya,  Diputació de Girona i Ajuntament de Girona. 
 
Per a més informació:  
http://congrescomunicacioambiental.cat/?page_id=30 
 
Formació per la sostenibilitat 
La formació i educació dels ciutadans és la base del canvi cap a una nova cultura ambiental més respectuosa amb l'entorn i 
els valors socials, per això Eco-union treballa la formació per la sostenibilitat a través de cursos i videoconferències dirigits a 
un ampli espectre de la societat. 
Nous cursos on-line 2012 - Obert termini d'inscripció - Places limitades 
Cursos fins a 100% bonificables - Descomptes per a autònoms - Beques per a joves talents 
Cicle trimestral de videoconferències 2012 - Places limitades 
Periodicitat quinzenal, segon i últim divendres de cada mes a les 10h.  
13/01/12 - Turisme sostenible - Severino García (ecotur) 
27/01/12 - Bioconstrucció - Jesica Ferrer (ressò-union) 
10/02/12 - Biodiversitat urbana - Cynthia Echave (BCNecología) 
24/02/12 - Educació ambiental, turisme litoral - Juan J. Martín, Aula del Mar) 
16/03/12 - Ecodisseny: projecte Composthom, Mathieu Durrande, ecodigma 
30/03/12 - L'Aigua en el Dia Mundial de l'Aigua - Catherine *Numa* (*IUCN) 
 
Lloc: En línea 
Organitza: Eco-union 
Per a més informació: 
www.eco-union.org/formacion 
 
Conferencia "Vers une nouvelle gouvernance mondiale de l’environnement" 
El 31 de gener de 2012 tindrà lloc a París una conferència titulada "Vers une nouvelle gouvernance mondiale de 
l’environnement" (Cap a una nova governança mundial del medi ambient), organitzada conjuntament pel Ministeri 
d'Ecologia, Desenvolupament Sostenible, Transports i Habitatge i el Ministeri d'Assumptes Estrangers i Europeus. 
Aquesta conferència té per objectiu recopilar les idees i expectatives de la societat civil i alimentar la reflexió sobre la 
reforma de la governança mundial del medi ambient i sobre el rol dels actors no estatals en aquest marc.    
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Data: 31 de enero 2012 
Lloc: Paris 
 
Per a més informació: 
http://www.conference-rio2012.gouv.fr/la-conference-du-31-janvier-r100.html 
http://www.conference-rio2012.gouv.fr/IMG/pdf/Note_de_concept_31_page_1_fr_.pdf 
 
Exposició "L’ aigua que treu la Fam" 
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) inaugurà dimarts 11 d’octubre, a les 13 hores, l’exposició 
"L’aigua que treu la Fam" organitzada per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, Acció contra la Fam, el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa (Solidaritat i Cooperació Internacional). 
És una exposició dedicada a la sostenibilitat que pretén conscienciar-nos sobre la importància de l'existència i la cura de 
l'aigua, de manera que, com a individus, siguem capaços de veure el que podem aconseguir mitjançant la correcta gestió 
sostenible d'aquest vital recurs. La mostra estarà oberta fins al 29 d’abril del 2012 i durant aquest període s’organitzaran 
activitats: xerrades, vídeo fòrum, visites guiades, taller de l’aigua per a escolars, etc. 
 
Data: de 11 d’octubre de 2011 a 29 d’abril de 2012 
Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Rambla d'Ègara 270-Terrassa 
Organitza: Càtedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC, Acción contra el Hambre, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya i l’ Ajuntament de Terrassa (Solidaritat i Cooperació Internacional). 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.60989fe8099f1c824e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=824981eb1a
7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=824981eb1a7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detal
l&contentid=212b0da53b3d2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 
Exposició: Energies alternatives, Per un futur sostenible 
El consum d'energia al món s'ha triplicat en els últims seixanta anys i la humanitat, per aconseguir aquestes desmesurades 
necessitats, ha recorregut a l'explotació de recursos a gran escala, en gran mesura no renovables i contaminants. Avui dia, 
en un sol any la humanitat consumeix una quantitat de combustibles fòssils que la naturalesa ha trigat un milió d'anys a 
produir. Com hem arribat a aquesta enorme dependència?, és sostenible el model actual? Aquestes són, entre d’altres, 
algunes de les preguntes que es plantegen en aquesta proposta expositiva. L'ús eficient dels recursos energètics és un dels 
reptes més importants als quals ens enfrontem a escala global i pel qual més podem fer a escala local. Per això, Energia. 
Mou-te per un futur sostenible presenta un panorama de les energies del segle XXI i proposa una immersió en el concepte 
científic d'energia i en la història del seu consum per part de l'ésser humà. 
 
Gràcies a aquesta exposició, el visitant s'embarcarà en l'era del futur sostenible. 
 
Data: Fins al 22 de gener de 2012 
Lloc: Cosmocaixa Madrid 
Organitza: Obra Social La Caixa 
 
Per a més informació: 
http://www.ambientum.com/agenda/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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