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Viure del medi ambient? 

El conseller de Medi ambient, territori i agricultura del Govern Balear, Gabriel Company, ha realitzat recentment unes 
declaracions molt expressives per justificar la disminució de plantilles en les empreses públiques vinculades al seu 
departament i les polítiques de privatització en relació amb la gestió dels espais naturals en la comunitat. Segons l’exdirigent 
d’Asaja (Associació Agrària de Joves Agricultors) i ara estrella emergent del Partit Popular a les Illes, “hi havia gent 
acostumada a viure del medi ambient i s’ha acabat”. 

Més enllà de la valoració que puguin merèixer les mesures concretes adoptades per Company com a conseller, és molt 
significativa la frase en qüestió com a marc conceptual per interpretar-les. Es tracta, en definitiva, de menysprear el treball 
dels professionals vinculats a la gestió dels recursos naturals i la divulgació dels valors ecològics de les Illes perquè, en el 
fons, “viuen del medi ambient”. Això és, obtenen els seus ingressos de partides sumptuàries, vampiritzant les arques 
públiques —erosionades i febles—, poc menys que sostraient recursos dels pobres contribuents en el seu benefici. 

Davant d’això, caldria racionalitzar, actuar amb valentia, deixar de banda el que és políticament correcte per defensar al 
ciutadà que paga religiosament els seus impostos davant del malbaratament de “vividors” que “viuen” del medi ambient, la 
qual cosa, té, per suposat, un atractiu social immediat —“Mira que valent, que es planta davant d’aquests aprofitats!”—. 

Tanmateix, més enllà del populisme de les mesures i, sobretot, les declaracions que les justifiquen, s’amaga no només un 
menyspreu cap a la tasca de professionals que s’esforcen per defensar els recursos naturals i divulgar el seu valor, sinó la 
defensa dels que realment “viuen del medi ambient”, això és, dels que s’aprofiten d’un marc jurídic favorable per extraure 
un benefici privat de l’explotació dels recursos naturals, degradant-los en el seu interès, sense compensar la societat per 
això. En aquest sentit, el discurs de Company és devastador i trampós, contribuint a perllongar l’explotació irracional del 
medi ambient a costa d’una distribució injusta dels beneficis obtinguts en el present i un empobriment de les generacions 
futures, emparant, això sí, els que “viuen del medi ambient”. 
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Internacional:  

Guerra per l'aigua a Àfrica 
Fa anys que els agricultors africans van aprendre que és impossible regar les seves terres amb llàgrimes.  
 
Els camps es agosten i queden erms. Perquè de ser possible, la 
majoria, en lloc de ser de secà, serien de regadiu. No els falten 
motius per al plor. Multinacionals, fons d'inversió i fins i tot 
Governs estrangers s'estan quedant amb les seves aigües a 
través de la compra o arrendament d'ingents extensions de 
camps de labor.  
 
Fins ara s'havia advertit del risc de l'acaparament de terres, però 
aquests dies li ha arribat el torn a l'aigua dolça.  

“Això pot tenir implicacions dramàtiques per a les persones que 
depenen d'aquests recursos”, adverteix Paul Brotherton, de 
l'organització no governamental holandesa Wetlands 
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International. “Podrien perdre el seu medi de subsistència i no serien capaces de mantenir a les seves famílies a través de la 
pesca o l'agricultura a petita escala”. 
  
I una població desplaçada de les seves terres ancestrals i privada d'aliments és una invitació a la violència. Etiòpia i Kenya 
(delta del Tana) ja han tingut diversos brots. Per tant, poc estranya que alguns parlin d'una “guerra per l'aigua a Àfrica”. 

La fragilitat d'aquest element és tal que és l'únic recurs imprescindible per a l'ésser humà que no està protegit per cap acord 
internacional. I davant aquesta debilitat els mercats han saltat sobre ella. “El més valuós no és la terra”, explica Neil 
Crowder, director a Àfrica de la signatura d'inversió Chayton Capital, amb seu a Regne Unit i que ha estat adquirint terres a 
Zàmbia. “El valor real està en l'aigua”. Així ho denuncia l'organització no governamental Grain en un recent treball titulat 
Esprémer Àfrica fins a l'última gota. 

Perquè els taurons de les finances fa temps que van detectar el potencial d'aquest element. Judson Hill, director de la 
consultora d'inversions nord-americana NGP Global Adaptation Partners, va obrir camí quan a una conferència a Ginebra 
sobre el negoci de l'agricultura li van preguntar si era possible fer diners amb l'aigua. “Tones, tones de diners”, va contestar 
sense immutar-se. I va afegir: “Hi ha moltes maneres de produir un retorn molt atractiu en aquest sector si saps on anar”. 

Això succeïa en 2010. Dos anys després ja sabem a quins llocs van ser. Sobretot a els contraforts dels grans rius africans 
(Níger, Nil, Limpopo, Omo, Wami, Tana). La conca del Nil, que pateix una extrema fragilitat política i social, està rebent una 
onada de projectes agrícoles a gran escala dirigits sobretot a l'agricultura d'exportació. 

Les operacions d'acaparament de terres i aigua són tantes i de tal volum que mereix la pena fer un cop d'ull al detall de les 
mateixes a l'únic portal de món que les compila (http://landportal.info/landmatrix/get-the-detail/by-investor/903). Hi ha 925 
recollides.  

I evidencien la voracitat d'aquest nou hidrocolonialisme. Els protagonistes “són sobretot empreses del gran negoci 
agroindustrial que estan usurpant terres i aigua per incrementar el seu compte de resultats”, denúncia Gustavo Duch, 
coordinador de la publicació Sobirania Alimentària. 

La pressió sobre els països és enorme, i tres dels principals territoris de la conca del Nil (Etiòpia, Sudan i Sudan del Sud) ja 
han cedit vastes extensions de terra. A Sudan i Sudan del Sud s'han lliurat 4,9 milions d'hectàrees (una superfície superior a 
la dels Països Baixos) des de 2006 a empreses estrangeres. A Gambela (Etiòpia), a la frontera amb Sudan del Sud, 
multinacionals com Karuturi Global (Índia) o Saudi Star (Aràbia Saudita), capitanejades pels multimilionaris Ramakrisha 
Karuturi i Sheikh Al-Amoudi, estan construint canals de reg per extreure aigua del Nil des d'Etiòpia. “L'arribada massiva 
d'aquests actors deixa situacions tan difícils d'explicar com que aquest país de la banya d'Àfrica, un territori que passa gana, 
sigui exportador d'aliments”, apunta Henk Hobbelink, coordinador de l'organització no governamental Grain. 

I clar, per posar tota aquesta terra en producció, ha de ser regada. Hi ha aigua suficient? Sembla que no. Si els 40 milions 
d'hectàrees de terra —detalla un treball del think tank californià The Okland Institute— que es van comprar a Àfrica en 2009 
es conreessin, farien falta entre 300 i 500 quilòmetres cúbics d'aquest recurs a l'any, aproximadament el doble (184,35 
quilòmetres cúbics) del que va consumir tota l'agricultura africana en 2005. De seguir aquest ritme d'adquisicions, en 2019 
la demanda d'aigua dolça solament per donar resposta a aquestes terres noves superarà l'oferta existent. 

Font:  
El País (23 Novembre 2012) 
http://economia.elpais.com/economia/2012/12/21/actualidad/1356107017_521646.html 

Canadà confirma que ja no forma part del Protocol de Kyoto 
El Govern canadenc es va limitar a confirmar avui, amb una declaració d'una frase, que ja no forma part del Protocol de 
Kyoto, una mesura que els partits de l'oposició consideren "una vergonya" en la història del país. 
 
La retirada de Canadà del Protocol de Kyoto es va materialitzar el dissabte 15 de desembre, just un any després que Canadà 
comuniqués a l'ONU la seva decisió. 

Però el Govern canadenc no va emetre cap comunicat o declaració constatant la seva retirada del Protocol de Kyoto malgrat 
que és la primera vegada que Canadà es retira d'un acord internacional. 

A preguntes d'Efe, Adam Sweet, portaveu del ministre de Medi ambient de Canadà, Peter Kent, va confirmar avui que 
"Canadà s'ha retirat de Kyoto" i va afegir: "El ministre Kent ho va anunciar l'any passat". 

Sweet no va voler elaborar les raons per les quals el Govern conservador del primer ministre canadenc, Stephen Harper, 
s'ha convertit en el primer del món a retirar al país del tractat després de la seva ratificació, o si la mesura danyarà la 
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imatge internacional de Canadà. 

Però el Partit Verd de Canadà va assenyalar a Efe que la confirmació de la sortida de Canadà de Kyoto suposa "una 
vergonya" per al país. 

Stéphane Vigneault, coordinadora de comunicacions del Partit Verd, va recalcar que és la primera vegada en la història del 
país que Canadà ratifica i després renega d'un tractat internacional. 

La líder del Partit Verd, la diputada Elizabeth May, va assenyalar en un comunicat que la mesura suposa un "ull morat" en la 
reputació internacional de Canadà. 

"Aquesta decisió amenaça la imatge de Canadà al món i, la qual cosa és més important, el futur dels nostres fills", va dir 
May. 

Una altra diputada, aquesta del principal partit de l'oposició, el socialdemòcrata Nou Partit Democràtic (NPD), també va 
expressar el seu desconcert per la retirada de Canadà de Kyoto. 

"Desgraciadament, fa un any Canadà es va convertir en el primer signant que es va retirar del Protocol de Kyoto", va dir 
Leslie, la portaveu de temes mediambientals del NPD a través d'un comunicat. 

"Mentre que la resta del món està avançant en la lluita contra el canvi climàtic, Canadà s'està quedant enrere", va afegir la 
diputada socialdemòcrata. 

Les xifres proporcionades pel Partit Verd confirmen l'afirmació del NPD.  

Mentre que en 1990 Canadà va emetre 589 milions de tones de gasos amb efecte hivernacle, en 2010 aquesta xifra es va 
situar en 692 milions de tones, un augment del 17 %, quan, d'acord amb els compromisos adquirits per Canadà sota el 
Protocol de Kyoto, el país nord-americà havia d'haver reduït les seves emissions un 6 %. 

"Fa un any, Canadà va declarar que se sortia del Protocol de Kyoto, començant el nostre any de sortida d'aquest embornal 
de diners. Avui és el primer dia de la nostra llibertat", va dir Taylor. 

Font:  
La Vanguardia (18 Desembre 2012) 
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20121218/54356446854/canada-protocolo-kioto.html 

La primera terminal aèria ecològica del món a Galápagos 
Així ho va assegurar a Efe l'argentí Ezequiel Barrenechea, president de l'Aeroport Ecològic de Galápagos i Director per a 
Llatinoamèrica i El Carib de Corporació Amèrica, que té la concessió del camp d'aviació de l'arxipèlag per quinze anys. 
Després d'un any de construcció, demà entrarà en operació la terminal de l'aeroport, encara que els seus acabats encara no 
estan conclosos, ja que es realitzaran "amb la pedra i fusta que es tregui de l'antiga terminal, per d'aquesta forma evitar 
desaprofitaments i reutilitzar al màxim el material existent", va indicar. 

L'edifici, que usaran entre 800 i 1.000 passatgers diaris, s'inaugurarà oficialment la primera setmana de febrer proper, 
mentre que per a agost es preveu que estiguin llestes la pista i la plataforma. 

A la construcció de l'aeroport, que pren en compte l'entorn ambiental i busca un baix impacte sobre l'ecosistema, s'invertiran 
24 milions de dòlars, segons Barrenechea. 

"És el primer i l'únic, ara com ara, realment ecològic i certificat Leed Gold", va dir en referència al sistema de certificació 
d'edificis sostenibles desenvolupat pel Consell de la Construcció Verda d'Estats Units. 

EN UN TERRÈ PATRIMONI DE LA HUMANITAT 

Van decidir construir-lo a Galápagos, a uns 1.000 quilòmetres de les costes continentals d'Equador, "perquè és el millor lloc 
per donar l'exemple que es pot i s'ha de construir en forma sustentable. És Patrimoni Natural de la Humanitat i icona quant 
a cura de la naturalesa es refereix", va comentar. 

Els constructors asseguren que l'edificació sustentable apunta a aconseguir una major qualitat ambiental amb una mínima 
dependència energètica, recolzant-se en la implementació d'estratègies bioclimàtiques de condicionament natural i l'ús 
d'energies renovables. 
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Per exemple, la nova terminal, d'ús sol diürn, compta amb colors clars en determinades parets en cerca de lluminositat, així 
com grans finestrals per permetre l'ingrés de llum natural i que ajuden, a més, a la ventilació natural del recinte. 

En els pocs espais on la brisa natural no és possible, s'usen conductes d'aire enterrat, amb ventilació forçada. 

El nou edifici està situat en direcció dels vents predominants per aprofitar "al màxim" la brisa del lloc, que permet baixar la 
temperatura mitjana sense ús de l'aire condicionat i permet regular amb major control la quantitat de llum solar. 

Així mateix, la nova ubicació de la terminal assegura que els gasos de les aeronaus estacionades i en moviment no ingressin 
a l'edifici i disminueix el soroll percebut pels passatgers. 

L'aeroport està a l’ illa Baltra, que no disposa de fonts d'aigua dolça i on l'aigua de pluja és limitada. 

Una planta de dessalinització subministrarà l'aigua per a la terminal, on la hi usarà en lavabos, mentre que es reciclarà la 
dels vàters. 

A més, un sistema fotovoltaic proveeix un 13 % de la demanda total d'energia de la instal·lació i es busca que s'elevi al 25 
%. 

L'arxipèlag de Galápagos deu el seu nom a les grans tortugues que l’habiten i és, des de 1978, Patrimoni Natural de la 
Humanitat designat per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco).  

Font: 
EFEverde (20 desembre 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-primera-terminal-aerea-ecologica-del-mundo-en-galapagos 

L'Antàrtida Occidental registra un ràpid escalfament 

L'Antàrtida ve donant molts problemes als científics del clima a l'hora de determinar l'efecte allà de l'escalfament global i 
com evolucionarà en el futur. Però,  poc a poc es van acumulant estudis i dades que mostren que també en el continent 
blanc estan augmentant les temperatures mitjanes i, en algunes zones, molt ràpidament. En concret, a la regió occidental 
del continent blanc s'ha registrat un increment de 2,4 graus centígrads des de 1958 fins ara, la qual cosa significa gairebé el 
doble del que s'havia estimat per a la zona i el triple de la mitjana del planeta, segons una nova recerca que ha aconseguit 
reconstruir l'evolució de la temperatura de l'aire a la regió de l'últim mig segle. El màxim es va produir a l'estiu austral de 
2005. 

“El nostre registre suggereix que l'escalfament estival continuat a 
Antàrtida Occidental pot alterar l'equilibri de la massa superficial 
de la capa de gel, de manera que la regió podria contribuir 
encara més que ara a la pujada del nivell del mar”, explica David 
Bromwich, científic de la Universitat d'Ohio (EUA), capdavantera 
de la nova recerca, que es presenta a la revista Nature 
Geoscience. El seu col·lega Andrew Nomaghan, del Centre 
Nacional de Recerca de l'Atmosfera (NCAR), també nord-
americana, recalca que aquestes dades situen la regió entre les 
de més ràpid escalfament de la Terra, assenyala un comunicat 
de la Universitat d'Ohio. 

Bromwich i els seus col·legues han investigat la regió occidental, 
enfront del mar de Amundsen, basant-se en les dades 
meteorològiques preses a la base Byrd, situada a uns 1.100 
quilòmetres del pol Sud. 

Se sabia ja que la península Antàrtica, sobrenomenada el carib del continent blanc, és una zona de ràpid escalfament, amb 
un increment de la temperatura superior a 2,5 graus en l'últim mig segle, segons dades del IPCC (Panell Intergovernamental 
de Canvi Climàtic). No obstant això, les coses no estan tan clares en altres zones. El problema és que la complexa circulació 
oceànica que envolta l'Antàrtida dificulta molt la recerca i la modelització del canvi climàtic allà, fins al punt que és la regió 
del planeta sobre la qual els científics tenen més incerteses. Però els estudis estan avançant a bon ritme i s'han obtingut 
resultats importants en els últims anys, de manera que una bona part del proper informe del IPCC, el AR5, es dedica al 
continent blanc, reduint-se notablement les incerteses. 

Els registres meteorològics a la base Byrd van començar a 1958, amb l'any Geofísic Internacional. El problema és que les 
mesures no han estat contínues des de llavors, ja que la base no ha estat sempre permanent (ocupació a l'hivern i estiu) i 

Foto: G. Picard (LGGE). / EL PAÍS 
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els equips automàtics de presa de dades han sofert de vegades desperfectes. El que Bromwich i els seus col·legues han fet 
és reconstruir tota la sèrie de mesures de temperatures de l'aire prop de la superfície a la zona completant la informació 
mitjançant interpolació de dades amb registres d'altres estacions. 

“Hi ha clares proves que la capa gelada de l'Antàrtida occidental està contribuint a la pujada del nivell del mar; no obstant 
això, els canvis en la temperatura en dècades recents segueixen patint incerteses”, escriuen els investigadors en Nature 
Geoscience, presentant el problema. Aclareixen que la regió probablement s'ha escalfat des de 1950, “però no hi ha acord 
[entre els especialistes] sobre la magnitud, l’estacionalitat i l'abast espacial d'aquest escalfament”. La seva conclusió, 
després de la recerca, és que la zona està sofrint efectivament un augment de la temperatura que és significativa durant 
l'estiu austral, particularment al desembre i gener, la temporada de màxim desglaç. 

La zona estava sota sospita dels experts de clima ja que allà, a la costa del mar de Amundsen s'ha vingut registrant un 
increment de la pèrdua de gel en el mar en els últims anys, a causa de l’aprimament i fusió de la capa gelada que 
desencadena l'augment de la temperatura de l'aigua. Però hi havia dubtes sobre la temperatura de l'aire. La qüestió que 
Bromwich i els seus col·legues es pregunten és si l'Antàrtica Occidental és a punt de semblar-se a Groenlàndia, quant a 
desglaç es refereix. “És l'escalfament màxim registrat en 2005 una manifestació d'aquesta transició?”, plantegen. 

Ara com ara, les dades d'aquests experts mostren que entre 1958 i 2010 s'ha produït allà en aquella regió un escalfament 
de 0,47 graus centígrads per dècada, acumulant un increment de 2,44 graus en 52 anys. A més, criden l'atenció sobre la 
necessitat de tenir a la zona una bona xarxa per fer observacions meteorològiques a llarg termini. 

Font: 
El Pais (24 Desembre 2012) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/24/actualidad/1356366627_901737.html 
 
El salmó transgènic, a punt de veure la llum després de 23 anys d'exàmens 

El salmó transgènic que des de fa 23 anys desenvolupa una empresa nord-americana acaba de superar el penúltim obstacle 
abans d'arribar als plats. L'Agència d'Alimentació d'EUA (FDA) ha conclòs que aquesta espècie, que creix el doble de ràpid 
que el salvatge gràcies a l'enginyeria genètica, no afecta al medi ambient. La FDA ja va dictar en 2010 que menjar-lo és 
segur i ara diu que encara que s'escapés algun exemplar de les piscifactories, en estar esterilitzats i en aigües càlides, és 
“extremadament remot” que sobrevisquessin. Encara que no hi ha terminis per a l'aprovació, aquest era un dels últims 
esculls pel qual seria el primer animal creat amb enginyeria genètica per a consum. Sí hi ha molts animals modificats 
genèticament per a experimentació. 

Després de dècades de consum de cultius 
transgènics, els animals transgènics per a 
alimentació segueixen embussats. La prova és el 
salmó desenvolupat per l'empresa nord-americana 
Aquabounty en 1989. Aquest salmó se li han 
introduït dues modificacions genètiques. La primera 
és un gen que regula la producció de l'hormona del 
creixement d'un dels seus cosins, el salmó gegant 
(Oncorhynchus tshawytscha). A més, un 
“interruptor genètic” permet al salmó produir 
aquesta hormona durant tot l'any, mentre que el 
salvatge té reprimida la producció durant els mesos 
d'hivern. 

El resultat, segons l'empresa que el produeix, és 
que el salmó triga 18 mesos a aconseguir els 100 
grams (en comptes dels 30 mesos que triguen els 
salvatges). 

Després de 15 anys de paperasses a Estats Units, 
Aquabounty va aconseguir en 2010 que la FDA 
digués que el seu consum era segur. L'argument de 
l'empresa és que no pot haver-hi problemes perquè 
l'hormona és similar a la qual tenen els salmons 
salvatges i que ja es consumeixen amb naturalitat. 
“La FDA ha conclòs que el consum del salmó 
Aquadvantage és tan segur com el salmó atlàntic 
convencional”, afirma l'agència. 

 
 

Fuente: FDA y elaboración propia. / EL PAÍS 
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Llavors va sorgir el principal escull: l'ambiental. Què ocorreria si un d'aquests salmons herculis i amb anticongelant s'escapés 
de la piscifactoria? Trencarien l'equilibri ecològic en imposar-se sobre els seus cosins no modificats genèticament? 

La FDA va encarregar llavors una anàlisi d'impacte ambiental. El va acabar el passat 9 de maig i, per raons poc clares però 
que, segons la premsa d'EUA, poden tenir a veure amb la campanya de les presidencials, es va publicar el divendres. Ara 
s'obre un termini de dos mesos per a al·legacions, en la qual previsiblement els ecologistes carregaran contra un peix que ja 
han batejat com frankenfish. 

En el seu informe, la FDA considera “extremadament remot” que algun exemplar es pugui escapar de les instal·lacions de 
Aquabounty: les de l’ Illa del Príncep Edward (Canadà), en la qual es produeixen els ous, o a les granges de Panamà, en les 
quals són conreats. 

A més, en cas que es produís una fuita, és igualment “extremadament remot” que poguessin criar, migrar i colonitzar 
l'entorn, segons la FDA. Al·lega que solament es crien femelles i que estan esterilitzades, encara que la tècnica no és fiable 
al 100%. L'informe matisa que solament es pronuncia per a aquests cultius i que no implica que es pugui estendre a 
qualsevol cultiu de salmó transgènic en qualsevol condició i a qualsevol país. 

Una portaveu de Aquabounty va assenyalar ahir en un correu que el peix transgènic va ser desenvolupat fins i tot abans que 
es comercialitzés la primera planta transgènica i que porten 17 anys de tràmits solament a Estats Units. “Aquest és el peix 
més estudiat de la història”, va comentar per telèfon una persona propera a l'empresa. 

“Estem encantats que l'informe ambiental sigui ja públic per a al·legacions. Això suposa un gran pas endavant cap a la 
comercialització”, va assenyalar en un correu el conseller delegat de l'empresa, Ronald L. Stotish. Com la companyia cotitza 
a Londres, el divendres no va donar temps a veure l'evolució de les accions. La companyia assegura que no pot donar un 
termini per a la provació, doncs ara hi ha 60 dies per a al·legacions a l'informe de la FDA. A Europa no s’ha sol·licitat 
l'aprovació, segons la companyia. 

El salmó no solament és apreciat pel seu sabor i textura, sinó que en els últims anys augmenta la demanda per les 
propietats cardiosaludables dels seus greixos. El 69% del salmó que es consumeix ja procedeix de piscifactories. 

La FDA destaca que hi ha vectors a tot el món a favor de l'aqüicultura i de la biotecnologia, ja que la FAO estima que en 
2030 la producció de peix hauria d'augmentar en 28,8 milions de tones de peix sols per mantenir l'actual consum per 
habitant. I això amb bona part dels caladors sobreexplotats. 

Pere Puigdomènech, professor de Recerca del Consell Superior de Recerques Científiques, explica que no és clar que el 
salmó “es comercialitzarà molt ràpid”. A EUA, segons la normativa vigent, no hauria de ser etiquetat com a salmó 
transgènic, però a Europa sí, la qual cosa dificultaria la seva comercialització. Puigdomènech assenyala que “el principal 
problema era ambiental”, ja que “a priori que tingui l'hormona del creixement d'una altra espècie no ha de generar 
problemes per a la salut”. 

Puigdomènech destaca com la percepció ciutadana dels animals transgènics és pitjor que la de les plantes: “Els animals són 
més semblats a nosaltres i menjar carn transgènica genera més rebuig”. No obstant això, recorda el precedent de Califòrnia. 
Al novembre passat es va celebrar un referèndum per decidir si en aquest Estat s'obligava a etiquetar els aliments 
transgènics. Contra pronòstic van perdre els partidaris del si. 

A més del salmó hi ha més recerca en animals transgènics, amb usos principalment farmacològics. En 2006, l'Agència 
Europea del Medicament va aprovar el primer fàrmac obtingut a partir de la llet d'una cabra transgènica. El producte, 
antitrombina-alfa, és un anticoagulant i va ser aprovat per al seu ús en malalts amb deficiència de *antitrombina congènita 
abans de sotmetre's a una operació. 

Font:  
El País (23 Desembre 2012) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/23/actualidad/1356296285_788761.html 

Europa: 

La contaminació es triplica a Grècia per l'ús de llenya per a la calefacció 

L'aire s'ha tornat irrespirable a les principals ciutats gregues per culpa de l'ús de les xemeneies, que setmanes abans de 
començar l'hivern ja funcionaven a ple rendiment. L'augment del preu del gasoil de calefacció —un 48% pel que fa al segon 
quadrimestre de 2011— ha incentivat els focs de llenya i multiplicat per tres el nivell de contaminació atmosfèrica: en els 
últims dos dies, la concentració de diòxid de sofre i monòxid de carboni a Atenes ha aconseguit els 150 mg/m3, sobretot a 
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la zona nord i oest de la capital, segons el Ministeri de Medi ambient. El nivell d'urgència està establert en 50 mg/m3. 

Es tracta d'un fenomen perceptible des de fa al voltant de 10 dies, però que la falta de vent ha empitjorat coincidint amb un 
nou descens tèrmic, el segon de la temporada. “He nascut a Atenes i he crescut a la ciutat en els anys vuitanta. Mai de la 
vida he vist aquesta atmosfera de fusta cremant i de fum a l'aire”, explicava aquesta setmana en una xarxa social Spyros 
Gkelis, lector universitari. 

L'Observatori d'Atenes realitzarà entre el 10 de gener i el 10 de febrer una anàlisi detallada de les partícules en suspensió en 
l'aire, que “a més de diòxid de sofre o monòxid de carboni podria contenir hidrocarburs cancerígens”, van explicar aquest 
divendres fonts de l'Institut del Medi ambient de l'Observatori a l'agència France Presse.  

Un estudi de la Universitat de Salònica (nord), segona ciutat grega, ha posat igualment en guàrdia a les autoritats per 
l'augment de la pol·lució a causa de la calefacció per 
llenya. 

Grècia viurà aquest hivern una autèntica crisi energètica. A 
l'octubre, l'impost sobre el gasoil de calefacció es va 
equiparar amb el que grava el d'automoció en el marc 
d'una nova onada d'ajustos, la qual cosa va elevar el preu 
fins als 1,4 o 1,5 euros per litre (a Espanya ronda l'euro; a 
Irlanda, entre 90 cèntims i 1 euro, i a Regne Unit, 86 
cèntims). El consumidor grec paga 42 cèntims de cada 
euro en impostos. 

“Escalfar una casa de grandària mitjana a Atenes durant 
tot l'hivern suposa un consum de 2.000 litres; molt més si 
l'immoble està  al nord del país”, explica per correu Spyros 
Gkelis.  

I amb els ingressos disminuïts a la meitat per culpa de la crisi —a més d'un 25% de desocupació, entre altres indicadors 
negatius, com a pensions de 500 euros—, pocs grecs disposen de suficient pressupost per a combustible, per aquest motiu 
la venda de llenya viva hores felices. No obstant això, la protecció mediambiental dels boscos ha fet que ciutats del nord 
com Kastoriá o Florina recorrin massivament a fusta importada de Bulgària. Quinze tones de fusta vénen a costar uns 1.500 
euros, segons el diari Kathimerini. 

La crisi energètica es nota especialment als edificis públics. Al nord, unes 300 escoles podrien tancar les seves portes al 
gener si no reben del Govern els fons necessaris per a calefacció; l'alcalde de Kastoriá (nord-oest) ha anunciat que tancarà 
totes les escoles del municipi i la seva àrea d'influència —53 en total— per evitar que els alumnes es congelin. El Govern 
d'Atenes ha reduït en un 60% el pressupost per a calefacció de les escoles, segons l'alcalde. 

Als hospitals la falta de combustible per a calefacció se sumeix a l'escassetat de material sanitari, de guants de goma a vials 
o xeringues hipodèrmiques. L'hospital general de Preveza ha clausurat el seu sistema de calefacció central per gasoil, 
substituint-ho per radiadors elèctrics que solament s'encenen dues hores al dia —de set a nou de la tarda— a les 
habitacions. Personal sanitari i familiars dels pacients contribueixen amb petits aparells calefactores portats des de casa, 
encara que el corrent del centre ha estat commutada per evitar un consum descontrolat. La temperatura a la regió pot 
descendir durant la nit fins als 10 graus sota zero. 

Al voltant de 50.000 grecs han sol·licitat un subsidi per a la compra del combustible, que està previst comenci a pagar-se 
aquesta setmana. El Govern paga 28 cèntims de cada litre, la qual cosa suposarà per a les minvades arques públiques un 
desemborsament de 6,5 milions d'euros. 

Font:  
El País (28 Desembre 2012) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/28/actualidad/1356723852_531962.html 

La UE aposta per millorar la qualitat de l'aigua, sense canviar normes 

Així es recull en unes conclusions aprovades avui pel Consell de ministres europeus de Medi ambient, en les quals es 
reconeix que, encara que s'han fet "esforços substancials" en la gestió dels recursos hídrics europeus, "són necessaris més 
esforços significatius i accions addicionals". 

El document subratlla que solament el 53 % de les aigües europees complirà amb l'objectiu de qualitat marcat per la 

Foto: LOUISA GOULIAMAKI (AFP) 
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Foto: Hablamos de Europa 

Directiva Marc de l'Aigua (DMA), principal legislació sobre la matèria, per 2015. 

"Espanya està d'acord amb el text, sabent que partim d'una situació inicial molt dolenta perquè l'herència que va rebre el 
Govern ha estat lamentable en matèria d'aigües", va assenyalar el ministre espanyol d'Agricultura i Medi ambient, Miguel 
Arias Cañete, a la seva arribada a la reunió. 

Arias Cañete va mostrar el compromís de l'Executiu per remeiar aquesta situació i "recuperar el temps perdut", en el que va 
assegurar que ja s'està treballant, en qüestions com els plans de gestió de les conques hídriques. 

Per fer front a aquesta situació, els Vint-i-set es van decantar per centrar-se a aplicar millor les normes europees sobre 
l'aigua i a coordinar millor els objectius plantejats en les mateixes amb els quals estan establerts en altres polítiques, com a 
agricultura, pesca o lluita contra el canvi climàtic. 

"L'actual marc legal de la UE en matèria d'aigües és extensiu, flexible i essencialment adequat per fer front als reptes que es 
plantegen en el medi ambient aquàtic", assenyala el text. 

D'aquesta manera, els Estats membres coincideixen amb el pla presentat recentment per la Comissió Europea per millorar la 
qualitat de l'aigua, que se centra en qüestions com la millora de l'aplicació de la legislació comunitària sobre aigües, amb el 
reforçament del principi "qui contamina, paga", que també va obtenir el respatller dels Vint-i-set. 

La integració amb altres polítiques i l'eliminació de les llacunes en la legislació vigent són els altres dos pilars d'aquest pla, 
que plantejava també que els països assumissin objectius en matèria d'eficiència hídrica, un punt que no ha estat recolzat 
pel Consell. 

La Directiva Marc de l'Aigua es va aprovar en 2000 per protegir les aigües i recuperar la seva neteja en tota Europa, a més 
de garantir el seu ús sostenible a llarg termini. 

Aquesta establia l'objectiu que totes les aigües (per exemple, llacs, rius, rierols i aqüífers subterranis) es trobin en bon estat 
per 2015. 

Els Vint-i-set també van abordar el nou pla d'acció comunitari fins a 2020, centrat a avançar cap a una economia baixa en 
emissions de CO2 i més eficient en l'ús dels recursos. 

Font:  
EFEVerde (18 Desembre 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-ue-apuesta-por-mejorar-la-calidad-del-agua-sin-cambiar-normas 

Jessica, un programa per destinar els fons europeus a projectes de desenvolupament urbà sostenible 

El desenvolupament sostenible de les zones urbanes és un dels grans reptes que tenen davant sí els països europeus en 
l'actualitat i, per afrontar-ho amb garanties, el programa Jessica permet destinar fons comunitaris cap a inversions que 
ajudin a impulsar un model de creixement més viable a les ciutats. Jessica són les sigles en anglès del programa de "suport 
europeu conjunt a la inversió sostenible en zones urbanes", una iniciativa de la Comissió Europea duta a terme en 
col·laboració amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) i el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (BDCE). 

Aquest programa està pensat per recolzar projectes urbans relacionats 
amb aspectes com el patrimoni històric i cultural, la reconversió de 
terrenys industrials abandonats o la creació de nous espais per a 
activitats comercials. També pot contribuir al desenvolupament 
d'infraestructures urbanes en aspectes com la millora del transport, la 
gestió de l'aigua i els residus o la major eficiència energètica. 

Dins de l'àmbit urbà, el programa presta especial atenció a sectors de 
gran valor estratègic en el present i, sobretot, en el futur, com el de les 
tecnologies de la informació o el de la recerca, desenvolupament i 
innovació (R+D+i). El fons permet que els "Estats membres destinin 
part de les partides que reben d'Europa cap a Fons de 
Desenvolupament Urbà (FDU) "reemborsables" per accelerar les 
inversions en zones urbanes. 

Es tracta de realitzar inversions en projectes atractius per a la iniciativa privada que necessiten suport financer públic. Amb 
això, es reforça la certesa que el capital serà reemborsat i podrà ser aprofitat en altres iniciatives. 
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D'aquesta manera, els beneficis de les inversions tornen a revertir en nous projectes de desenvolupament urbà, augmentant 
l'impacte positiu de la despesa pública procedent del país i de la Unió Europea. Aquesta alternativa, segons la Comissió 
Europea, és "més sostenible" que la tradicional concessió d'ajudes, ja que els fons públics es reciclen fomentant la 
sostenibilitat de les inversions, que han de generar benefici. Així, a través de diferents instruments financers, els diners 
s'inverteix en associacions de col·laboració entre els sectors públic i privat o altres projectes que encaixin amb un model de 
desenvolupament urbà sostenible. 

Concretament, les inversions poden adoptar la forma d'accions, préstecs o garanties, de manera que encaixin de la millor 
forma possible amb les necessitats específiques de cada país o regió. A més, la possibilitat de combinar aquests fons 
europeus amb altres mecanismes de finançament permet multiplicar els recursos disponibles per recolzar un major nombre 
de projectes. 

Un altre dels punts forts de la iniciativa Jessica és que pot servir com a "catalitzador" per reforçar la cooperació entre països, 
regions i institucions, així com entre organitzacions públiques i privades. Amb la finalitat de facilitar l'engegada del programa 
Jessica, la CE va crear en 2009 una "plataforma" que realitza aproximadament dues trobades a l'any per analitzar la seva 
implantació i algunes experiències concretes que ja estan funcionant. 

La iniciativa s'emmarca al programa de fons estructurals europeus per al període 2007-2013, de manera que cada país que 
pretengui aprofitar-la ha d'incloure una agenda de desenvolupament urbà al programa operatiu presentat a Europa. 

Font:  
Parlem d'Europa (13 Desembre 2012) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/jessica-un-programa-para-destinar-los-fondos-europeos-a-proyectos-de-
desarrollo-urbano-sostenible 

Noves normes sobre uns combustibles més nets per al transport marítim  

Els contaminants atmosfèrics procedents del transport marítim es difonen a llargues distàncies i, en conseqüència, 
contribueixen cada vegada més als problemes de qualitat de l'aire de moltes ciutats europees. Si no es prenen mesures, les 
emissions de sofre del transport marítim de les zones marítimes de la Unió Europea superarà el de totes les fonts terrestres 
per 2020. La legislació revisada posarà fi a aquesta tendència, reduint no solament les emissions de sofre, sinó també les 
partícules, la qual cosa és més important. Això representarà un clar avanç en la protecció de la salut de les persones i el 
medi ambient. 

Siim Kallas, vicepresident de la Comissió Europea, ha declarat el 
següent: "La Unió Europea està ara en vies de complir els compromisos 
assumits en 2008 per unanimitat pels seus Estats membres en el si de 
l’OMI. També sabem els costos que comporta el compliment per a la 
indústria, que estem intentant reduir al mínim en el marc de les "caixa 
d'eines per al transport sostenible per vies aquàtiques", presentat al 
setembre de 2011." 

Janez Potočnik, comissari de Medi ambient, ha declarat, per la seva 
banda, el següent: "La millora de la qualitat de l'aire és un repte 
perllongat. Ha portat un temps, però ara el sector marítim ha assumit el 
seu compromís. Els grans beneficiats són els ciutadans europeus, que 
respiren un aire més net i gaudeixen d'una vida més sana, així com la 
indústria que subministra tecnologia i combustibles nets." 

La Directiva es regeix per les normes elaborades en l'Organització Marítima Internacional (OMI). Redueix progressivament el 
contingut màxim de sofre dels combustibles per a ús marítim del 3,5 % actual al 0,5 % al gener de 2020. En alguns 
ecosistemes fràgils, tals com el Mar Bàltic i el Mar del Nord, inclòs el Canal de la Mànega, el contingut màxim de sofre es 
reduirà al 0,1 % ja en 2015. 

Com a alternativa als combustibles amb baix contingut de sofre, els bucs poden optar per mètodes de compliment 
equivalents, tals com els sistemes de depuració de gasos de fuita, o es poden utilitzar bucs que utilitzin GNL com a 
combustible. Els actuals instruments de finançament del transport de la UE, com els programes RTE-T i Marco Polo, així com 
el Banc Europeu d'Inversions (BEI), donaran suport financer a projectes marítims ecològics. A més, la Comissió ha engegat 
activitats d'estímul de la utilització de combustibles com el GNL en el transport marítim. També seguirà aplicant mesures a 
mitjà i llarg termini a fi de promoure una tecnologia naval ecològica, combustibles alternatius i el foment d'infraestructures 
de transport ecològiques en el marc de la caixa d'eines per al transport sostenible per vies aquàtiques, en col·laboració amb 
la indústria i els Estats membres. 

 
Foto: Hablamos de Europa 
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La present Directiva és l'últim element de la normativa de la UE en matèria de contaminació atmosfèrica, que s'ha elaborat 
al llarg dels trenta últims anys. La Comissió Europea està realitzant una revisió completa de la normativa amb vista a 
actualitzar-la en 2013. 

PROPERS PASSOS 

El 17 d'abril de 2014 a tot tardar, els Estats membres hauran de modificar la seva legislació vigent sobre la qualitat dels 
combustibles marins per ajustar-se a la nova Directiva. Aquesta facilita la seguretat jurídica de les inversions necessàries per 
part dels armadors, els operadors portuaris i les refineries. 

A partir de 2015, els Estats membres han de vetllar per que els bucs facin ús de combustibles amb un contingut de sofre no 
superior al 0,10 % en el Mar Bàltic i el Mar del Nord, inclòs el Canal de la Mànega. S'accepten mètodes de compliment 
equivalents, tals com els sistemes de depuració de gasos de fuita. 

A partir de 2020, els bucs que operin en totes les altres zones marítimes hauran d'utilitzar combustibles amb un contingut de 
sofre inferior al 0,50 %. 

CONTEXT 

Els bucs solen usar fuels pesats per a la seva propulsió. Els fuels pesats poden tenir un contingut de sofre de fins al 5 %. En 
canvi, el contingut de sofre dels combustibles per a camions o turismes no pot ser superior al 0,001 %. 

Les emissions de diòxid de sofre causen pluges àcides i generen pols fina. Aquesta pols és perillosa per a la salut, en 
provocar malalties respiratòries i cardiovasculars i reduir fins a dos anys l'esperança de vida a la UE. 

Font: 
Parlem d'Europa (19 Desembre 2012) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/nuevas-normas-sobre-unos-combustibles-mas-limpios-para-el-transporte-
maritimo 
 
Entren en vigor les noves normes europees per als productes agrícoles de qualitat 

Aquest dijous ha entrat en vigor el nou reglament europeu que simplifica els règims de qualitat dels productes agrícoles com 
les denominacions d'origen i de les indicacions geogràfiques protegides (DOP i IGP) amb el doble objectiu de garantir la 
qualitat dels mateixos als consumidors d'una banda i un preu just per als agricultors per un altre. 

La normativa comunitària, que simplifica diversos esquemes de qualitat i crea un marc més robust per protegir i promoure 
els productes agrícoles de qualitat europeus, garantirà als consumidors informació sobre les característiques dels productes, 
protegirà els noms dels productes de qualitat enfront d'usos fraudulents del mateix i de falsificacions i contribuirà a garantir 
la diversitat de la producció agrícola.  

El nou marc reglamentari permetrà, com a novetats principals, procediments per registrar les denominacions d'origen i de 
les indicacions geogràfiques protegides (DOP i IGP) de forma més ràpida, simplificarà i reforçarà l'esquema de les 
especialitats tradicionals garantides i introdueix el terme de qualitat opcional 'producte de muntanya'. 

"Els agricultors, que estan sota la pressió de la crisi econòmica, la concentració del poder de negociació minorista, i la 
competència global, necessiten les eines per millorar la comunicació sobre la qualitat dels seus productes als consumidors", 
ha explicat el comissari d'Agricultura, Dacian Ciolos, en un comunicat.  

El comissari ha justificat la nova normativa acordada pels Vint-i-set sobre la base de la proposta de reglament que va 
presentar la Comissió en 2010 després de recordar que "la fortalesa de la producció agrícola europea resideix en la seva 
diversitat, en els coneixements tècnics dels agricultors, i a la terra i els territoris de la producció". 

L'Executiu comunitari informarà als Vint-i-set i al Parlament Europeu a principis de 2014 sobre la situació de l'agricultura 
local i les vendes directes del sector a la llum de les noves normes, així com sobre el possible ús d'un nou terme de qualitat 
opcional 'producte de l'agricultura insular'. 

Font: 
Europapress.es (3 Gener 2013) 
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-agricultura-entran-vigor-nuevas-normas-europeas-productos-
agricolas-calidad-20130103155343.html 

Espanya: 

La Llei de Costes donarà 35 anys més de concessió a ports esportius 

Els ports esportius podran optar a una nova concessió de 35 anys quan expiri el seu actual. Així ho fixa una esmena que el 
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PP va presentar el divendres al projecte de reforma de la Llei de Costes que tramita el Congrés. A més, la pròrroga de grans 
indústries situades al litoral —com la polèmica paperera de Ence a Pontevedra— serà competència estatal i no autonòmica, 
com inicialment fixava el projecte de llei. El Govern es reserva així la decisió sobre un assumpte amb molta implicació social 
sobre el qual les autonomies esperaven decidir. Aquests dos punts inclosos pel PP van en la línia de les al·legacions que va 
fer la patronal (CEOE) a la reforma de la Llei de Costes, la primera de calat des de 1988. 

L'objectiu principal de la reforma legal impulsada pel departament que dirigeix Miguel Arias Cañete és donar 75 anys més de 
concessió a les cases construïdes legalment sobre la platja abans de 1988.  

Aquests habitatges —unes 10.000, segons càlculs del ministeri— tenien 30 anys de concessió ampliables a 60, per la qual 
cosa en 2018 començaven a vèncer els terminis i havien de passar a les mans de l'Estat per ser demolides. El Ministeri de 
Medi ambient argumentava que això havia creat inseguretat jurídica i mala imatge d'Espanya, ja que molts dels afectats 
eren estrangers. 

La CEOE va reclamar al novembre que l'amnistia s'apliqués 
també als ports esportius. “Ens trobem amb que la Llei de Costes 
amplia el termini de concessió mentre que la Llei de Ports el 
restringeix [...]. Considerem que per desigualtat de 
competències, no es poden fer tractaments diferents a situacions 
similars”, assenyalava la patronal en el text que van manar als 
grups parlamentaris. Allà demanaven que els ports esportius —
no els grans ports estatals— tinguessin en total 75 anys de 
termini en comptes dels 30 de màxim ara vigents, termini que 
depèn de cadascun i cada autonomia. 

En els 8.000 quilòmetres de costa, hi ha “més de 350 ports 
esportius, amb més de 125.000 amarris”, segons la web de la 
Federació Espanyola d'Associacions de Ports Esportius i Turístics. 

Una esmena del PP proposa modificar el projecte de llei en aquest sentit i deixa clar que la pròrroga extraordinària s'aplica 
“no solament a les previstes a la legislació de costes, sinó a totes aquelles que, amb independència de la legislació en què 
s'emparin, impliquin l'ocupació del domini públic marítim-terrestre”. Queda patent que la pròrroga és aplicable als ports 
esportius. 

L'esmena aclareix que “la durada de la pròrroga de les concessions que emparen ocupacions per a usos portuaris que no 
siguin d'interès general s'ajustarà al termini màxim previst per a les concessions [...] en els ports d'interès general”. Aquest 
termini és de 35 anys. La confusa redacció implica, segons fonts coneixedores del text, que els ports esportius podran 
demanar a la comunitat autònoma una nova pròrroga d'altres 35 anys quan expiri la vigent. 

Les esmenes del PP inclouen un altre canvi substancial. En el projecte presentat pel Govern, la pròrroga de la concessió de 
les grans indústries polèmiques “previ informe favorable de l'òrgan ambiental de la comunitat autònoma en la qual radiqui 
l'ocupació”. Això deixava en mans de la Xunta de Galícia, per exemple, la pròrroga de la paperera de Ence a la ria de 
Pontevedra, la concessió  de la qual caduca en 2018. La Xunta, del PP, ha afirmat que no pensava donar el vistiplau a la 
pròrroga. 

No obstant això, una altra esmena del PP redueix la capacitat de decisió de les autonomies. La nova redacció —que 
previsiblement prosperarà gràcies a la majoria absoluta dels populars— redueix la capacitat de decisió de les comunitats i 
fixa que el seu informe ambiental “tindrà caràcter determinant”. Així i tot, el Govern podrà donar la pròrroga en contra 
d'aquest informe autonòmic si “motiva les raons d'interès general” per les quals l’ignora. 

Aquesta era altra de les reclamacions de la CEOE, que en les seves al·legacions demanava que “la resolució definitiva” fos 
“competència de l'Administració General de l'Estat” per “aconseguir una homogeneïtzació dels criteris a aplicar”. “Si el 
responsable últim de la concessió és la comunitat autònoma, pot donar-se la possibilitat que s'adoptin diferents criteris en 
funció de la ubicació geogràfica i dels interessos locals”, al·legava la patronal. 

Malgrat les pressions de comunitats i Ajuntaments, les esmenes no afegeixen cap nucli més als 11 originalment indultats de 
la llei. 

Font:  
El País (28 Desembre 2012) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/28/actualidad/1356730075_965454.html 

Espanya, denunciada davant la UE per incomplir la directiva sobre renovables 

Representants d'una dotzena d'entitats espanyoles, agrupades a la Plataforma per un Nou Model Energètic, mantindran 
aquest dimarts i dimecres diverses reunions amb parlamentaris europeus per denunciar que el govern espanyol està 
bloquejant la directiva europea sobre energies renovables (2009/28/CE). Entre les persones que encapçalen aquesta 
delegació es troba Javier García Breva, president de la Fundació Renovables; Juan López de Uralde, exdirector de 
Greenpeace a Espanya, i Cote Romero, de Ecooo. 

Foto: Natxo Francés
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Els promotors d'aquesta denúncia sostenen que la directiva sobre energies renovables persegueix aplanar el camí a les fonts 
renovabes, mentre que “les últimes decisions del Govern van encaminades en sentit contrari, en la línia de bloquejar el seu 
desenvolupament”, diu García Breva. 

“L'objectiu d'aquesta visita és donar veu als milers de ciutadans espanyols que a través de la seva signatura han denunciat 
els abusos de l'oligopoli elèctric a Espanya i reclamat una auditoria”, agrega Cote Romero. 

Bloquejos 

Els promotors d'aquesta iniciativa sostenen que la directiva europea ha de servir per eliminar les barreres regulatòries, 
administratives, tècniques i econòmiques a les fonts renovables, mentre que les últimes normatives espanyoles 
(especialment la que va suspendre les ajudes a les fonts netes a l'inici de l'any) suposen nous bloquejos al seu 
desenvolupament. També estimen que està clarament fora de la normativa europea la penalització fiscal de les energies 
renovables que impulsa el Govern (“la falsa fiscalitat verda” aplicada en la nova legislació) i el retard a l'hora de regular 
l’autoconsum elèctric, alguna cosa que ja és possible, “però segueix bloquejat en els despatxos del Ministeri d'Indústria”, 
segons diuen. Per ells, diuen que haurien d'intervenir també els jutges. 

La referida Plataforma denuncia els retards en la transposició de les directives sobre eficiència energètica als edificis. “A 
més, és lamentable que Espanya igualment hagi votat en contra de la nova directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència 
energètica, amb l'argument d'anem sis anys per davant dels objectius europeus”, diuen en un comunicat. 

“La Comissió Europea ha denunciat a més en diverses ocasions la inexistent competència real al mercat elèctric i petrolier 
espanyol, i s'ha fet cas omís a tals advertiments. De fet, se segueixen atorgant beneficis extraordinaris a centrals 
amortitzades” (nuclears i hidràuliques), assenyala la Plataforma per un Nou Model Energètic. 

Aquesta entitat també critica l'alta dependència energètica (5% del PIB i 85% del dèficit comercial) i l'elevat diferencial en 
intensitat energètica que presenta Espanya. En els últims quatre anys –agreguen- les emissions de CO2 a Espanya van 
augmentar un 28%. 

Més queixes 

Mentrestant, l'Associació de Productors d'Energies Renovables- APPA estima que les mesures de la reforma energètica 
introduïdes pel Partit Popular al Senat "són encara més perjudicials que les inicialment proposades per a centenars 
d'empreses del sector de les energies renovables". 

El text inicial de la denominada Llei de Mesures Fiscals per a la Sostenibilitat Energètica "ja era especialment discriminatori 
contra el sector renovable i comprometia seriosament la viabilitat de les companyies", diu APPA. I ara, l'augment de la taxa, 
del 6 al 7%, "suposa un nou cop per al sector i una nova decepció d'un Ministeri que, públicament, parla de diàleg però 
desoeix totes les propostes rebudes", agrega aquesta patronal. 

"Les mesures introduïdes al Senat pel grup parlamentari popular atempten directament contra la viabilitat de centenars 
d'empreses del sector de les energies renovables. No deixa de resultar paradoxal que una Llei sobre “sostenibilitat 
energètica” comprometi seriosament la viabilitat del sector de les energies renovables", diu APPA, qui considera 
discriminatòries aquestes taxes per al sector renovable. Les noves taxes poden ser repercutides als consumidors per les 
grans companyies elèctriques, per la qual cosa el cost es traslladarà a ells. En canvi, en el cas de les tecnologies renovables, 
que cobren una tarifa fixa per la seva producció, "les noves taxes no poden repercutir-se i hauran d'assumir-se de forma 
íntegra", afegeix aquesta entitat. 

"Les empreses del sector renovable ja vénen suportant fortes retallades retroactives aprovades per l'anterior Govern en 
2010. Aquestes retallades, denunciades davant el Tribunal Constitucional i el Tribunal d'Arbitratge Internacional de Londres, 
ja van ser qualificades pel comissari europeu d'Energia, Günther Oettinger, com a retroactius i inacceptables", agrega APPA. 

Pujada de tarifes 

"Un augment de la taxa a la generació suposarà una pujada de la tarifa elèctrica a mitjà termini. La intenció del Govern de 
repartir l'esforç entre Estat, empreses i particulars per resoldre el dèficit tarifari quedarà en meres paraules", diu APPA en un 
comunicat. 

El Ministeri ha identificat el dèficit tarifari com el problema més important del sistema energètic. No obstant això, el dèficit 
tarifari, sent el problema més urgent, no és el més important, creuen aquests sectors. El major problema del nostre model 
és l'alta dependència energètica de l'exterior, argumenten. En 2011, segons les dades del Departament de Duanes de 
l'Agència Tributària, les importacions energètiques van superar els 39.933 milions d'euros. A efectes comparatius, la balança 
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comercial nacional va tenir un saldo importador de 46.338 milions. 

"El dèficit tarifari només podrà resoldre's si s'escomet una reforma en profunditat de tot el sector elèctric en la qual, entre 
altres punts, haurà d'abordar-se la reducció dels pagaments extraordinaris a algunes tecnologies, denunciades pel Consell 
Europeu, i l'eliminació de la tarifa de tots aquells costos del sistema elèctric que no tinguin a veure amb la generació, 
transport, distribució i comercialització de l'electricitat", afegeix APPA. 

"Si hi ha voluntat política, existeixen alternatives tècniques i econòmiques per combatre el dèficit tarifari sense posar en 
perill un sector de tanta projecció i importància per a la nostra recuperació econòmica com és el de les energies renovables", 
expliquen. 

Font:  
La Vanguardia (3 Desembre 2012) 
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20121203/54356935829/espana-denunciada-incumplir-directiva-
renovables.html 

Un nou reial decret regularà l'assignació de drets d'emissió de CO2 

La nova norma precisa aspectes relatius a l'aplicació a Espanya de la decisió europea que estableix les normes transitòries 
per harmonitzar l'assignació gratuïta de drets d'emissió en el continent. 

Recull les regles que han de regir a la Unió Europea per a la determinació de l'assignació gratuïta de drets d'emissió que ha 
de correspondre a cada instal·lació amb dret a la mateixa. 

Aquest reial decret també aborda les normes relacionades amb 
l'assignació de drets a nous entrants (noves instal·lacions o 
ampliacions significatives de les existents), ajustos a la baixa en 
l'assignació deguts a cessaments parcials (reduccions del nivell 
d'activitat) o reduccions significatives de capacitat (canvis físics 
que donin lloc a un descens significatiu de la capacitat). 

La norma avui aprovada regula alguns aspectes formals, aclareix 
les obligacions d'informació dels titulars de les instal·lacions i 
precisa aspectes procedimentals i competencials. 

El règim europeu de comerç de drets d'emissió constitueix una 
eina central de la política comunitària de canvi climàtic i abasta 
més de 12.000 instal·lacions de diversos sectors industrials i de 
generació d'energia. 

Font: 
EFEVerde (28 Desembre 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/un-nuevo-real-decreto-regulara-la-asignacion-de-derechos-de-emision-de-co2 

MAGRAMA destina 4,3 milions d'euros per a actuacions en matèria de biodiversitat, canvi climàtic i 
desenvolupament sostenible 

114 projectes han resultat beneficiaris d'aquesta Convocatòria de concessió d'Ajudes en règim de concurrència competitiva. 
En total, s'han destinat 2.800.000€ a iniciatives de conservació de la biodiversitat, 1.026.240€ a la lluita contra el canvi 
climàtic i 520.000€ a actuacions de conservació del medi marí. 

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient (MAGRAMA) ha destinat 4.346.240,00 euros per a la realització aquest 
any d'activitats relacionades amb la biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible. Així, 114 projectes han 
resultat beneficiaris de les ajudes que promou la Fundació Biodiversitat --adscrita al Ministeri--. 

Aquesta convocatòria ha rebut un total de 747 propostes que han sol·licitat una ajuda deu vegades major que l'import 
disponible. 

Dels 114 projectes beneficiaris, 73 són iniciatives de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat, principalment 
dirigides a activitats lligades a l'Inventari Español del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, a l'aplicació de les Directives 
Europees d'Aus i Hàbitats, i a la promoció de la gestió sostenible de la ramaderia, l'agricultura, la pesca, la caça i els usos 
forestals a la Xarxa Natura 2000. 

 Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo 



 
14

Destaquen, entre molts altres, projectes encaminats a la conservació d'espècies amenaçades com el xarxet marbrenc, 
l'àguila imperial ibèrica, el trencalòs, el capsigrany petit, el repicatalons, l'ós bru, el linx ibèric, el visó europeu o l’emis 
europeu, així com projectes d'impuls d'activitats tradicionals i foment de la custòdia del territori com a eina de gestió de 
l'hàbitat. 

PETJADA DE CARBONI 

Han resultat beneficiaris altres 26 projectes centrats en el suport a les polítiques del MAGRAMA per a la lluita contra el canvi 
climàtic i sobre petjada de carboni i anàlisi de cicle de vida. Com a novetat, s'inclouen algunes iniciatives vinculades a la 
prevenció, disminució i control de la contaminació i foment de la salut a través de la millora en la qualitat de l'aire i nous 
projectes de seguiment del canvi global en Parcs Nacionals. 

Finalment, s'han seleccionat 15 projectes dirigits a la conservació del mitjà marí principalment encaminats a la cerca 
d'estratègies adequades de gestió ambiental marina, a la lluita contra amenaces a la conservació de determinades espècies i 
espais marins, a l'elaboració de codis de bones pràctiques i consum responsable, així com a la gestió i a l'aprofitament 
sostenible dels recursos pesquers. Aquest any a més, s'han emfatitzat en aquesta línia d'actuació projectes de posada en 
valor dels recursos naturals de les platges i les costes espanyoles. 

En total, s'han destinat 2.800.000€ a projectes de conservació de la biodiversitat, 1.026.240€ a la lluita contra el canvi 
climàtic i 520.000€ a actuacions de conservació del medi marí. 

Les resolucions relatives a aquesta convocatòria d'ajudes, incloent tot el llistat de projectes seleccionats, estan disponibles a 
la pàgina web de la Fundació Biodiversitat 

Font:  
Ecoticias.com (2 Gener 2013) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/74007/magrama-destina-millones-euros-actuaciones-materia-biodiversidad-cambio-
climatico-desarrollo-sostenible 

Balears avança en el seu pla per privatitzar els parcs naturals 

“Hi havia gent acostumada a viure del medi ambient i s'ha acabat”. Biel Company, conseller d'Agricultura, Medi ambient i 
Territori de Balears, un dels "durs" del Govern del PP, respon així a les crítiques dels grups ecologistes sobre els recents 
acomiadaments de personal de les empreses públiques dependents del seu departament i avança en el seu pla per 
privatitzar de manera progressiva la gestió dels serveis dels parcs naturals de la comunitat. 

Biel Company vol “implicar a la propietat privada” en 
les tasques de protecció dels àmbits naturals i 
assenyala que un 80% dels terrenys està en mans de 
particulars. Segons ell, s'ha viscut una etapa en la qual 
“es perseguia als propietaris com si fossin autèntics 
enemics” i està disposat a posar-li fi. El conseller, 
empresari i expresident de la patronal agrícola Asaja a 
Balears, va ser temps enrere un destacat activista 
contra les polítiques progressistes i organitzava 
manifestacions de tractors. 

L'estratègia governamental "d'eficiència" del Govern 
balear, en la qual s'emmarca la privatització de la gestió dels espais naturals, passa per l'explotació turística, a través de 
concessionaris, de la xarxa de parcs i àmbits protegits, amb la intenció que no generin costos a l'Administració. Això implica 
el cobrament de moltes activitats que fins ara eren gratuïtes, una cosa que ja s'ha començat a aplicar en implantar-se tarifes 
per amarrar vaixells al parc de Cabrera o per participar en excursions i cursets amb monitors. 

Les retallades i la nova filosofia del Govern balear de José Ramón Bauzá han reduït al mínim (en alguna zona, en una 
proporció de sis a un) les plantilles de vigilants i d'educadors dels parcs de Cabrera, Ses Salines d'Eivissa i Formentera, 
Albufera, Llevant i Mondragó de Mallorca, Es Grau de Menorca, Sa Dragonera i l'àmbit de la serra de Tramuntana de 
Mallorca, patrimoni de la humanitat. La fusió de les societats públiques existents a la xarxa autonòmica ha provocat més de 
dues desenes d'acomiadaments, amb casos de treballadors de més de 20 anys d'experiència com a educadors i 
investigadors. 

Els proteccionistes del Grup d'Ornitologia Balear (GOB) denuncien que solament s'ha mantingut un dels sis tècnics de gestió 
que hi havia a Tramuntana, alerten que ha quedat gairebé sense vigilància el parc de Sa Dragonera i adverteixen que s'ha 

 
Foto: GETTY 
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suprimit el seguiment biològic a l'Albufera de Mallorca, Es Grau de Menorca i Ses Salines d'Eivissa i Formentera. 

Segons el GOB, “es posa en risc la conservació dels més valuosos espais naturals de les illes”, mentre que Xavier Pastor, 
director de l'organització internacional Oceana, afirma que el Govern balear “ha desviat en dos anys fins a nou milions 
d'euros” del Ministeri de Medi ambient destinats a la protecció del Parc Nacional de Cabrera. Pastor sosté que “s'han reduït 
els programes de recerca, gestió, interpretació i vigilància a Cabrera, portant el pressupost d'inversions a nivells propers a 
zero, dificultant el control de la pesca il·legal i el furtivisme”. 

El Govern balear reduirà de 13 a quatre els treballadors dedicats a la vigilància, maneig d'embarcacions i manteniment 
d'infraestructures a Cabrera i prepara la rescissió del contracte amb l'empresa parapública Tragsa, que porta dècades al 
parc. Els educadors han passat a vendre entrades del centre d'interpretació a Ses Salines, també en via de privatització. 

Font:  
El País (3 Gener 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/03/actualidad/1357210155_832286.html 

Catalunya: 

El tram català del riu Ebre està malalt 

"Els nivells de contaminants que té el riu Ebre en el tram que va de l'embassament de Flix fins al delta no són admissibles". 
Qui llança l'advertiment no és cap grup ecologista, qui ho fa és Joan O. Grimalt, investigador del Consell Superior de 
Recerques Científiques (CSIC), al capdavant de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (Idaea). Després de 
llegir l'últim informe de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) sobre la contaminació d'origen industrial, Grimalt alerta 
que el riu i especialment el delta de l'Ebre "no poden estar sota l'amenaça de contaminants". 

Els nivells de mercuri detectats en les carpes analitzades a Ascó i Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre), aigües a baix del pantà de 
Flix, superen els 0,5 mg/kg, uns valors superiors al límit màxim que estableix la legislació de la UE per al consum humà en 
peixos d'aigua dolça, segons fonts del CSIC. En l'últim informe de la xarxa de control de substàncies perilloses de la CHE, del 
2011, aquests nivells de contaminació només es troben en el tram català. 

El cap de l'àrea de qualitat de les aigües de la 
Confederació Hidrogràfica, Javier San Román, admet 
que es tracta de nivells que en el tram català, on 
s'han detectat les concentracions més altes de tota la 
conca, superen els límits que marca la legislació 
europea, "molt estricta", sobre qualitat ambiental. 
Una altra substància altament contaminant, el 
hexaclorobenzè, també supera en l'Ebre català, 
aigües a baix de Flix, a Ascó i Móra d'Ebre, els límits 
legals. "L'estat químic en aquest tram és dolent, però 
aquestes substàncies tòxiques no es detecten en 
l'aigua, només les acumulen els peixos. La qualitat de 
l'aigua potable és bona", assegura Sant Román. 

Els tècnics de la CHE han comparat l'evolució d'algunes de les substàncies tòxiques durant els últims 10 anys, però els valors 
de contaminació es mantenen estables. "Hi ha una contaminació de fons que persisteix, però l'estat ecològic del riu Ebre 
està moderadament bé, també en el tram català", constata Sant Román. De les més de 7.300 analítiques realitzades en tota 
la conca, en un 17% es va detectar alguna substància perillosa d'origen industrial. 

L'extracció dels 700.000 m<MD+>3 de llots contaminats acumulats durant més de cent anys en el pantà de Flix, al costat 
de la factoria química de Ercros, "millorarà el grau de contaminació riu avall perquè traurà el focus principal", destaca 
Grimalt. 

L'investigador del CSIC adverteix, no obstant això, que per verificar en quina forma millora l'estat de salut del riu s'hauria 
d'estudiar tot el procés d'extracció, demanda de la comunitat científica que fins ara no ha estat atesa. 

Font: 
La Vanguardia (7 Desembre 2012) 
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20121207/54356157939/tramo-catalan-ebro-enfermo.html 

La Fiscalia investiga el paper de la indústria en la contaminació de Barcelona 

Foto: Jordi Marsal 
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Segons han informat a Efe fonts judicials, el Fiscal de delictes mediambientals, Antoni Pelegrín, ha enviat un ofici a la 
Generalitat per requerir-li dades sobre el nivell d'emissió de contaminants de la indústria, en el marc de la recerca que va 
obrir l'any passat sobre la contaminació de Barcelona. 

Pelegrín ja va obrir diligències de recerca sobre els nivells de pol·lució. 

Pelegrín va obrir diligències de recerca sobre els nivells de pol·lució, que al principi es van centrar en els contaminants 
generats pel tràfic, seguint les directrius d'una prova pilot que durant un any va dur a terme la Fiscalia de Madrid per 
analitzar la qualitat de l'aire a la capital espanyola. 

Després de recaptar dades sobre els nivells de contaminació provocats pels vehicles, el fiscal de Medi ambient centra ara la 
seva recerca en la pol·lució procedent de focus fixos, per la qual cosa ha demanat a la Generalitat que li faciliti dades sobre 
l'emissió de contaminants de les indústries de Barcelona i els seus voltants durant els anys 2011 i 2012. 

Amb aquestes dades, que les empreses estan obligades a facilitar a l'administració, el ministeri públic pretén determinar en 
quina proporció són responsables de la pol·lució de l'atmosfera les indústries, principalment les tèrmiques i cementeres, que 
són les que més gasos generen. 

LES DADES INDUSTRIALS PERMETRAN COMPLETAR EL 
MAPA DE CONTAMINACIÓ 

Les dades sobre emissions de la indústria permetran al 
fiscal completar el mapa de contaminació de Barcelona i 
la seva àrea metropolitana que va iniciar a l'abril de 
2011, atès que ja disposa del resultat dels mesuraments 
efectuats per les estacions de la Generalitat sobre els 
nivells de diòxid de nitrogen i d'òxid de nitrogen en 
l'aire. 

D'acord amb els últims balanços de la Generalitat, la 
contaminació provocada per diòxid de nitrogen està per 
sobre dels límits màxims marcats per la Unió Europea 
(UE), però no així els nivells mitjans de partícules en 
suspensió en l'aire (PM10), que són els més perillosos 
per a la salut. 

Quan disposi de les dades sobre emissions de la indústria, Pelegrín, que també ha incorporat informes epidemiològics a les 
diligències preprocesales que té obertes, encarregarà un informe pericial sobre l'evolució de la contaminació entre els anys 
2011 i 2012 a Barcelona. 

LA FISCALIA EMETRÀ UN DICTAMEN 

Posteriorment, han afegit les mateixes fonts, tècnics de medi ambient de la Fiscalia elaboraran un dictamen per determinar 
el nivell de compliment a Catalunya de les directives europees en matèria de qualitat de l'aire, de cara a exigir possibles 
responsabilitats a les administracions responsables. 

La recerca sobre els focus fixos de contaminació atmosfèrica resulta clau per a la Fiscalia, atès que, a diferència del tràfic 
rodat, permet determinar amb claredat l'origen de les emissions i, d'aquesta forma, facilitar el seu control i la imposició de 
sancions en cas d'incompliment de la normativa. 

A més d'analitzar la contaminació a la llum de les directives europees, la Fiscalia tracta d'aclarir el nivell de compliment de 
les 73 mesures per reduir la pol·lució incloses en un decret que el govern català va aprovar al juliol de 2007. 

Una d'aquestes mesures aprovades pel govern tripartit era la reducció de la velocitat màxima fins als 80 quilòmetres per 
hora en els accessos a Barcelona, una limitació que el govern de CiU va eliminar als pocs mesos d'assumir el poder. 

Font:  
EFEVerde (26 Desembre 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-fiscalia-investiga-el-papel-de-la-industria-en-la-contaminacion-de-barcelona 

Conveni entre el Departament d'Agricultura i l'Institut Català de la Fusta 

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i la fundació Institut Català de la Fusta 

Foto: EFE 
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(INCAFUST) han signat un conveni per engegar el projecte "Caracterització de les propietats físico-mecàniques de la fusta 
de l'avet Douglas i foment del marcat CE de la fusta massissa estructural". 

El projecte consisteix en la caracterització fisicomecànica i determinació dels paràmetres resistents de la fusta d'avet 
Douglas (Pseudotsuga menziesii) de Catalunya i el foment del marcat CE de la fusta estructural de procedència catalana 
mitjançant la realització de diverses activitats informatives.  

Els objectius del projecte són determinar les propietats físico-mecàniques de la fusta sense defectes d'avet Douglas de 
Catalunya; conèixer les propietats resistents de la fusta de grandària estructural d'avet Douglas, millorar el coneixement de 
les empreses del sector sobre la normativa i els requeriments del marcat CE dels productes derivats de la fusta, i afavorir la 
presència als mercats dels productes certificats fabricats amb fusta catalana. 

El INCAFUST és una entitat sense ànim de lucre que entre altres finalitats té els de promoure el desenvolupament i el 
reconeixement de la fusta com a material i contribuir a la millora de la competitivitat, el foment de la innovació i a l'augment 
de la productivitat del sector de la fusta de Catalunya. 

L'Institut pretén convertir-se en un referent tecnològic del sector industrial i de la construcció amb fusta en l'àmbit català i 
internacional. La missió de la INCAFUST és assistir a les empreses, entitats i institucions del sector per la via de la recerca, la 
prestació de serveis tecnològics, la transferència de tecnologia i de coneixements i la formació. En aquest sentit, l'Institut 
treballa perquè els resultats de les pròpies recerques, una vegada transferits, ajudin a les empreses catalanes a ser més 
competitives i a incrementar l'ús de la fusta. 

El DAAM ha impulsat en els últims anys en col·laboració amb l’ INCAFUST diverses accions de difusió i la realització d'estudis 
de les propietats tecnològiques per fomentar l'ús de la fusta, i posar a l'abast de les empreses del sector el coneixement 
necessari per poder certificar amb la marca CE la fusta de Catalunya. 

Font:  
Ecoticias.com (3 Gener 2013) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/74015/convenio-departamento-agricultura-instituto-catalan-madera 

Quatre pobles del Priorat exigeixen al ACA un solució al subministrament d'aigua 

Els quatre municipis que integren la Mancomunitat Topograpo -Torroja del Priorat, Porrera, Gratallops i Poboleda-, per a la 
gestió de l'aigua de la conca del riu Siurana exigeixen a l’Agència Catalana de l’Aigua que garanteixi el proveïment i el 
subministrament d'aigua a les quatre localitats del Priorat.  

Històricament, i fins avui, els habitants de Torroja del Priorat, Porrera, Gratallops i Poboleda han patit problemes de 
subministrament d'aigua durant els mesos d'estiu. La falta d'inversions en el manteniment de les instal·lacions del 
Topograpo ha provocat que la problemàtica torni a ressorgir, creant una important preocupació institucional i ciutadana. Els 
ajuntaments han expressat la seva demanda al director de l’ACA, Leonard Carcolé, en una visita recent d' ell mateix al 
Priorat, però fins al moment no s'ha arribat a un acord. 

«Comencem a estar cansats d'aquesta situació que arrosseguem des de fa molts anys. Tenim el riu més cabalós de la 
província, després del ric Ebre, i sempre baixa sec», afirma el vicepresident de la Mancomunitat i també alcalde de Torroja 
del Priorat, Jordi Aixalà.  

Un altre problema al que s'enfronten és l'excés de manganès a l'aigua. «Estem obligats a retornar al riu bona part de l'aigua, 
per després captar-la de nou i pujar-la fins als dipòsits per després depurar-la», explica l'alcaldessa de Gratallops, Maria 
Teresa Balagué. L'alcalde de Torroja del Priorat xifra en 28.000 euros el cost que l'ajuntament ha d'assumir per poder 
depurar l'aigua i que els veïns puguin consumir-la. Ell mateix subratlla que «la solució passa per fer una canonada més alta 
al pantà per no agafar tanta quantitat de manganès fins a posar boies flotants o construir una pre-depuradora». 

Els ajuntaments afectats exigeixen a l’Agència Catalana de l’Aigua que executi la inversió necessària per renovar les 
instal·lacions existents. i que, al mateix temps, gestioni acords amb la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, cap 
a on es deriva part de l'aigua del riu Siurana amb finalitats de regadiu. 

RECLAMACIÓ DE L’ACA 

Per la seva banda l’ACA també exigeix als quatre pobles que afrontin el pagament de 177.000 euros per la finalització de la 
instal·lació, als quals cal sumar 97.000 euros en concepte de cànon de regulació. Els alcaldes es neguen a pagar, 
precisament perquè la *Agència Catalana de l’Aigua no ha solucionat els problemes de proveïment d'aigua i perquè 
consideren que la quantitat és «exagerada». «Si dividim la població dels quatre municipis pels diners que ens reclamen ens 
sortiria a pagar uns 970 euros per habitant i any. És una autèntica fortuna», afirma el vicepresident de la Mancomunitat 
Topograpo. 

Els quatre alcaldes també coincideixen en la necessitat que es respecti el total ecològic. Asseguren que d'aquesta manera 
acabaria el problema d'aigua que vénen arrossegant des de fa temps. «Els problemes de subministrament deixarien d'existir 
si la Generalitat deixés baixar el total ecològic», conclou l'alcaldessa de Gratallops.  

Font: 
Diari de Tarragona (9 Desembre 2012) 
http://www.diaridetarragona.com/reus/072828/cuatro/pueblos/priorat/exigen/aca/solucion/suministro/agua  
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L'Ajuntament d'Alcanar, obligat a demolir 32 habitatges 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat una sentència d'un jutjat de Tarragona que ordena a 
l'Ajuntament d'Alcanar (Montsià) demolir 32 habitatges de manera imminent. Les cases formen part d'un complex en el 
número 3 del carrer Bugambilla, a la urbanització Serramar, i segons la sentència es van construir a partir d'una llicència 
urbanística nul·la perquè el projecte no s’adequa a la legalitat. El 20 de novembre el jutjat del contenciós administratiu de 
Tarragona va anunciar a l'Ajuntament que disposava de 10 dies hàbils per iniciar l'enderrocament del complex. 

La majoria d'habitatges són propietat de particulars, però estan deshabitades i solament accedeixen a elles en períodes 
vacacionals. Vuit de les cases són propietat de l'empresa promotora, Turov S.L., de Badalona. Amb tot, els tribunals han 
comprovat l'existència a Alcanar d'almenys unes 50 llicències urbanístiques més aprovades irregularment entre els anys 
1997 i 2005. Es van interpretar les densitats de les construccions com plurifamiliars, però en realitat l'única cosa permesa 
eren habitatges unifamiliars. Això podria donar lloc a noves reclamacions judicials. 

El “cas Turov” es remunta a juliol del 2003, quan després d'accedir a l'alcaldia de la població Ricard Bort (PSC), es va 
aprovar en la primera junta de govern una llicència urbanística per construir les 32 habitatges i els seus aparcaments. El 
projecte va tirar endavant encara que el Pla Urbanístic de la població solament permetia la construcció de 9 llars unifamiliars 
sota els plantejaments de “ciutat jardí”. 

En concret, les 32 habitatges incrementaven en la densitat urbanística en més d'un 250% respecte al permès, i formaven 
part de la primera fase d'un projecte que planificava construir més de 100 cases. Una associació i una veïna d'Alcanar, Maria 
Antonia González, van denunciar els immobles i el jutjat del contenciós administratiu de Tarragona va sentenciar al seu favor 
en 2006 declarant nul·la les llicències d'obres. L'Ajuntament va recórrer la decisió, però en 2009 el TSJC va desestimar el 
recurs d'apel·lació i va confirmar la nul·litat de la sentència. 

Encara així, el Consistori havia reformulat les normes urbanístiques: La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va 
ratificar el Pla Especial de Reforma Interior (PERI), el qual equilibrava les dues parcel·les propietat de la promotora. 
González, a la fi de l'any passat, en comprovar que els habitatges no estaven derrocades, va tornar als jutjats per demanar 
que s'executés la sentència. 

Font:  
El País (29 novembre 2012) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/29/catalunya/1354186858_450658.html 
 
CEDAT-URV: 

Seminari: L'accés a la justícia de les víctimes de danys ambientals 

Els passats 9 i 10 de gener de 2013, a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la URV, es va celebrar el seminari titulat, 
“L'accés a la justícia de les víctimes de danys ambientals”, organitzat conjuntament pel CEDAT i l'Associació Interamericana 
per a la Defensa de l'Ambient (AIDA).  

El seminari es va estructurar 
en tres blocs.  

En la primera sessió, que va 
ocupar tot el dia 9, es van 
abordar des d'una 
perspectiva panoràmica els 
obstacles que troben les 
víctimes de danys 
ambientals per accedir a la 
justícia en diferents països 
d'Amèrica llatina i a 
Espanya.  

 

 

Al llarg de la jornada, ponents de diferents països van exposar les problemàtiques i dificultats que es plantegen als seus 
respectius països i al final de la sessió es va obrir un espai llarg per debatre les qüestions que es van anar suscitant al llarg 
del dia. El segon bloc, que es va desenvolupar durant el matí del dia 10, va tenir per objectiu il·lustrar les qüestions 
apuntades en la jornada anterior a partir de la presentació i anàlisi de casos que han tingut lloc en diferents països. 
Finalment, les jornades es van tancar el mateix dia 10 a la tarda amb una sessió de debat enfocada a apuntar possibles vies 
de col·laboració futures entre les entitats, advocats i acadèmics presents.  

Les jornades, amb 50 participants, entre assistents i ponents, van ser molt fructíferes.  

Font:  
CEDAT 
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http://www.cedat.cat/_pdf/seminaris/seminari_cedat.pdf 

Constitució d'un grup de treball per a la implantació del Comerç Just a la URV 

El 27 d'octubre de 2011, el Consell de Govern de la URV va aprovar la Declaració de Compromís de la URV amb el Comerç 
Just, amb la voluntat de treballar per a l'obtenció de la certificació d'Universitat pel comerç just. Aquest compromís inclou la 
realització de tres accions:  

1. Desenvolupar un Pla de Comerç Just i Consum Responsable en la URV. 

2. Investigar, formar i conscienciar sobre els impactes del nostre actual model de desenvolupament, així com sobre models 
alternatius per aconseguir un veritable desenvolupament humà i sostenible. 

3. Participar a les xarxes espanyoles i internacionals de Comerç Just per fomentar una aliança global amb la finalitat 
d'aconseguir un major impacte.  

Alhora, una de les condicions que ha de complir-se per aconseguir l' estatus d'universitat pel comerç just és la constitució 
d'un grup de treball format, per personal PDI i PAS i estudiants de diferents centres, amb l'objectiu de promoure la 
implementació dels compromisos assumits per la universitat. Dijous passat 13 de desembre es va celebrar una primera 
reunió dirigida a formar aquest grup de treball. La convocatòria va tenir un èxit considerable i actualment el grup compta 
amb 24 integrants.  

Les portes per entrar a formar part d'aquesta iniciativa estan obertes a qualsevol membre de la comunitat universitària que 
ho desitgi. Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Eleni Papaoikonomou 
(eleni.papaoikonomou@urv.cat). 

La Declaració de Compromís d' URV amb el Comerç Just està disponible en el següent enllaç: 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/links_consell_govern/acords_consell_sessions/sessio50/15
_decl_comp_urv_comer%C3%A7_just.pdf 

Font: 
URV 

NORMATIVA  
 
Unió Europea:  

Decisió d'execució de la Comissió, d'11 de desembre de 2012 per la qual es determinen els límits quantitatius 
i s'assignen quotes de substàncies regulades de conformitat amb el Reglament (CE) nº 1005/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell, sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó, per al període comprès 
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013 

Per a més informació:  
DOUE 347 de 15.12.2012, p. 20/27 
http://www.boe.es/doue/2012/347/L00020-00027.pdf 

Decisió d'execució de la Comissió, d'11 de desembre de 2012, per la qual es confirmen les emissions mitjanes 
específiques de CO2 i els objectius d'emissions específiques aplicables als fabricants de turismes, en relació 
amb l'any natural 2011, en aplicació del Reglament (CE) nº 443/2009 del Parlament Europeu i del Consell 
(Text pertinent a l'efecte del EEE) 

Per a més informació:  
DOUE 338 de 12.12.2012, p. 29/36 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:338:0029:0036:ES:PDF 

Reglament (UE) nº 1158/2012 de la Comissió, de 27 de novembre de 2012, que modifica el Reglament (CE) 
nº 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del 
seu comerç  
 
Per a més informació:  
DOUE 339 de 12.12.2012, p. 1/77 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:339:0001:0077:ES:PDF 
 
Reglament (UE) nº 1179/2012 de la Comissió de 10 de desembre de 2012 pel qual s'estableixen criteris per 
determinar quan el vidre recuperat deixa de ser residu conformement a la Directiva 2008/98/CE del 
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Parlament Europeu i del Consell  

Per a més informació: 
DOUE 337 de 11.12.2012, p. 31/36 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:337:0031:0036:ES:PDF 
 
Espanya: 

Instrument d'Acceptació de les Esmenes als Articles 25 i 26 del Conveni sobre la protecció i utilització dels 
cursos d'aigua transfronterers i dels llacs internacionals, adoptades en Ginebra el 28 de novembre de 2003 

Per a més informació:  
BOE, núm. 296 de 10 de desembre de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/10/pdfs/BOE-A-2012-14944.pdf 
 
Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 305 de 20 de desembre de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15337.pdf 

Resolució d'11 de desembre de 2012, de Parcs Nacionals, per la qual es publiquen les subvencions concedides 
l'any de 2012 per a la realització de projectes de recerca científica a la Xarxa de Parcs Nacionals  

Per a més informació:  
BOE, núm. 310 de 26 de desembre de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/26/pdfs/BOE-A-2012-15590.pdf 

Reial decret 1722/2012, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l'assignació de 
drets d'emissió en el marc de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets 
d'emissió de gasos d'efecte hivernacle 

Per a més informació: 
BOE, núm. 313 de 29 de desembre de 2012. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15713.pdf 
 
Catalunya: 

ORDRE AAM/388/2012, de 23 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al 
finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya i es convoquen els corresponents a 
l’any 2013. 
  
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6265 de 30 de novembre de 2012 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6265/1272957.pdf 

ORDRE AAM/398/2012, de 29 de novembre, per la qual es prohibeix temporalment la pesca d’encerclament 
en aigües interiors del litoral de Catalunya. 

Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6268 de 05 de desembre de 2012 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6268/1273474.pdf 
 
JURISPRUDÈNCIA 
 JURISPRUDÉNCI  
Unió Europea: 

Assumpte C-301/10: Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 18 d'octubre de 2012 — Comissió 
Europea/Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord (Incompliment d'Estat — Contaminació i molèsties 
— Tractament de les aigües residuals urbanes — Directiva 91/271/CEE — Articles 3, 4 i 10 — Annex I, lletres 
A i B) 
 
Per a més informació:  
DOUE C 379 de 8.12.2012, p. 2/2 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:379:0002:0002:ES:PDF 
 
Espanya: 

Ple. Sentència 216/2012, de 14 de novembre de 2012. Recurs d'inconstitucionalitat 1256-2004. Interposat 
per seixanta-vuit Diputats del Grup Parlamentari Socialista al Congrés en relació amb diversos preceptes de 
la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i prestació de serveis dels ports d'interès general. 
Competències sobre ports d'interès general i medi ambient: constitucionalitat del precepte legal estatal que 
regula el pla director d'infraestructures del port. 

Per a més informació: 
BOE núm. 299 Dijous 13 de desembre de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15097.pdf 

Sentència Tribunal Suprem núm. 8396 de 20 de desembre de 2012 (Sala contenciosa administrativa. Secció 
5ª. Ponent: Rafael Fernandez Valverde). Urbanisme. Text refós de normes subsidiàries. Exigència de fiança 
sense suport de norma amb rang de llei. Improcedència d'avaluació ambiental retroactiva. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6589330&links=medio%20
ambiente&optimize=20121228&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Suprem núm. 8398 de 2 de desembre de 2012. (Sala contenciosa administrativa. 
Secció 5ª. Ponent: Rafael Fernández Valverde). Costes i platges. Partió marítima terrestre. Caducitat del 
procediment. Caducitat pel transcurs del termini de sis mesos. Termini d'aplicació a les partions iniciades 
després d'entrada en vigor de la Llei 4/1999, de 13 de gener i abans de l'entrada en vigor de la llei 53/2003, 
de 30 de desembre. Data de la incoació.  

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6589331&links=medio%20
ambiente&optimize=20121228&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Suprem núm. 8163 de 13 de desembre de 2012. (Sala civil. Ponent: Francisco Javier 
Rierol Festes). Contracte d'arrendament de finca per a l'extracció de terra argilenca. Pacte sobre l'estat que 
ha de tenir la finca al final de l'arrendament. Incompliment. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6583063&links=medio%20
ambiente&optimize=20121221&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Suprem núm. 7844 de 30 de novembre de 2012. (Sala contenciosa administrativa. 
Secció 5ª. Ponent: María del Pilar Teso Gamella. Avaluació d'Impacte Ambiental. Necessitat que l’EIA 
contempli l'examen i estudi de diferents alternatives, encara que el projecte, en principi, no tingui efectes 
significatius sobre el medi ambient, doncs solament així es podrà triar la més innòcua. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6575991&links=medio%20
ambiente&optimize=20121217&publicinterface=true 

Catalunya: 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 9495 de 16 de novembre de 2012. (Sala 
contenciosa administrativa. Secció 4ª. Ponent: Eduardo Barrachina Juan). Pretensió indemnitzatòria, basada 
en el principi de responsabilitat patrimonial, pels danys i perjudicis derivats d'haver declarat desert el 
concurs per a l'atorgament de l'explotació de concessió d'aprofitament hidroelèctric de la presa de la Llosa 
del Cavall. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6561004&links=ambient&
optimize=20121204&publicinterface=true 
 
Sentència de l'Audiència Provincial de Tarragona núm. 1523 d'11 de novembre de 2012 (Sala contenciosa 



 
22

administrativa. Secció 2ª. Ponent: Jose Manuel Sanchez Siscart. Delicte contra la fauna. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6578730&links=ambient&
optimize=20121218&publicinterface=true 
 
ARTÍCLES 
 
Jurisprudència al dia. Tribunal Constitucional. Fiscalitat. Producció termonuclear. 
Reial Decret 1528/2012, de 8 de novembre, per el qual s’estableixen les normes aplicables als subproductes 
animals i als productes derivats no destinats al consum humà. (BOE núm. 277, de 17 de novembre de 2012) 
Canvi climàtic, impactes i vulnerabilitat a Europa 2012 
Les polítiques públiques de RSE a la sala d’espera 
 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 

González Ríos, Isabel. Régimen jurídico-administrativo de las energías renovables y de la eficiencia energética. Cizur Menor, 
Navarra : Aranzadi, 2011 
Ferrando Sánchez, Miguel. Cómo elaborar el manual ambiental de la empresa según la norma ISO 14001:2004. Madrid 
Fundación Confemetal DL. 2012 
Sjef van Erp, Bram Akkermans. Cases, materials and text on national, supranational and international property law. Oxford : 
Hart, 2012 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
AGENDA  
 
Deslocalització- Relocalització. Costos de transport i internalització de costos ambientals. 

El 15 de gener tindrà lloc la 3ª Sessió del cicle de conferències "Futur viable? Economia, societat i medi ambient". On es 
debatrà sobre la deslocalització i la relocalització de les empreses, quins són els seus efectes i el perquè d'aquests 
processos. Es comptarà amb la participació d'Arcadi Oliveres, Professor del Departament d'Economia Aplicada de la UAB i 
president de Justícia i Pau; de Josep González, president de PIMEC, i, com a moderador, Salvador García, director Càtedra 
de valors i Innovació Social de la Universitat de Barcelona. 

Data: 15 de gener 
Lloc: Auditori CX La Pedrera, Passeig de Gràcia 92, baixos, Barcelona.  
Organitza: Fundació Forum Ambiental 
 
Per a més informació: 
http://www.forumambiental.org/programa2012.html 

Eficiència energètica i energia renovable en el sector turístic 

El 15 de gener tindrà lloc aquesta jornada, l’objectiu de la qual és mostrar les possibilitats de millorar l'eficiència energètica 
dels allotjaments turístics, com l'ús d'energies renovables, canvis en la il·luminació i tancaments, així com els certificats 
d'eficiència energètica dels edificis i les empreses de serveis energètics que poden ajudar a reduir la despesa energètica en 
els diferents allotjaments turístics. 

Data: 15 de gener 
Lloc: Serveis Territorials de Cultura. Palau Oliver de Boteller. C/ Dr. Ferran, 6-Tortosa 
Organitza: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/02_Agenda/Actes%20I%20Jorn
ades/arxius/20130115_Programa_TerresEbre.pdf 
 
Seminari: Ecodisseny i ecoinnovació 

Del 29 al 31 de gener se celebrarà un seminari teòric i pràctic, on es donaran a conèixer els últims avanços en la recerca del 
ecodisseny i l'ecoinnovació en el marc de l'economia verda. Està dirigit a professionals del medi ambient, la innovació i el 
disseny de productes, processos i serveis, d'entitats públiques i privades així com a centres de recerca i universitats.  

En el marc del mateix es presentarà el programa Ecotech Sudoe i donar a conèixer els últims progressos en la recerca sobre 
ecodisseny, ecoinnovació en el marc de l'economia verda, presentar experiències d’ecodisseny del sector empresarial, 
informar sobre els programes de promoció de l’ecodisseny per part de les entitats públiques i facilitar informació sobre 
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materials reciclats, ecoinnovadors i intel·ligents. 

Data: 29-31 de gener 
Lloc: Sala de graus – Facultat de Ciències UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès).  
Organitza: Sostenipra. ICTA UAB 

Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/gene
r/31012013%20Seminari%20Ecodisseny/SOSTENIPRA-ECOTECH-
SUDOE_Seminari_ecodisseny_ecoinnovacio_Gener2013.pdf 
 
2ª Fira de Biomassa Forestal de Catalunya 

Del 21 al 23 de febrer es farà la segona fira de biomassa forestal dirigida a totes les empreses vinculades al sector de la 
biomassa, els consumidors i també a la ciutadania en general, per promoure la biomassa com a font d'ús energètic 
domèstic. Durant els tres dies de la fira estan programades diverses jornades tècniques, entre les quals destaca una on 
s'explicarà la implantació de la biomassa a Catalunya des del vessant del subministrament i que es complementarà amb 
visites a instal·lacions a la tarda. També hi haurà altres activitats més enfocades a la ciutadania, que comptaran amb 
personalitats carismàtiques com Francesc Mauri. Destacar també que durant els tres dies hi haurà demostracions de 
maquinària i un punt de trobada entre diferents empreses i particulars. 

Data: 21-23 de febrer 
Lloc: Recinte Firal El Sucre, Vic.  
Organitza: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Vic, Consell Comarcal d'Osona, Consell Comarcal de la Selva.  
 
Per a més informació: 
http://www.firabiomassa.cat/ 

Curs sobre Smart Cities 

Curs de 39 hores lectives per reflexionar críticament sobre el concepte de Smart *City, aprendre a identificar les oportunitats 
de millora de les ciutats i valorar com incorporar els avanços tecnològics i les accions de les enginyeries, les administracions, 
les entitats i els ciutadans per fer ciutats més intel·ligents. Inclou visites a experiències locals ja implantades. 

Data: 5 de febrer – 19 de març 
Lloc: Seu del COAMB, C/ Muntaner 81, Barcelona. 
Organitza: Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)  

Per a més informació: 
http://www.coamb.cat/userfiles/Smart_Cities_COAMB(1).pdf 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 
 


