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Bioeconomia 

La comissària de Recerca, Innovació i Ciència, Máire Geoghegan-Quin, va anunciar el 18 de febrer passat la creació, per part 
de la Comissió Europea, d’un observatori per avaluar el progrés i mesurar l’impacte de la bioeconomia de la Unió Europea. 
L’objectiu de l’observatori consisteix en la recollida de dades en relació amb la resposta dels mercats a les iniciatives 
enquadrades en aquest àmbit, així com els relatius a les polítiques dels diferents actors públics de la Unió i la recerca i 
innovació en l’àrea de la bioeconomia. 

El concepte de bioeconomia consisteix en un model econòmic sostenible que té en compte els recursos de caràcter 
renovable i origen biològic com a input fonamental del metabolisme social, així com la producció d’outputs també 
metabolitzables pel sistema natural. Consisteix, en definitiva, en un intercanvi racional entre el sistema social i el sistema 
natural que té com a finalitat la sostenibilitat de tots dos. 

Segurament, plantejats en aquests termes, els avenços en la bioeconomia són avenços, així mateix, en la superació de la 
situació actual en relació amb l’ús depredador dels recursos naturals, derivada del metabolisme social hegemònic, això és, 
del sistema-món capitalista. En aquest sentit, la iniciativa de la Comissió ha de ser avaluada com un bri d’esperança a l’hora 
de detenir la carrera suïcida d’explotació massiva dels recursos disponibles que deriva del sistema econòmic predominant. 

Tanmateix, sempre existeix el perill de què iniciatives d’aquest tipus siguin purament cosmètiques, en el sentit de propugnar 
canvis solament aparents i superficials en el model de producció i consum, que tranquil·litzen consciències però deixen els 
grans problemes enquistats. La crisi econòmica actual hauria de ser, en aquest sentit, un motiu de reflexió, però sembla 
que, ben al contrari, no ha fet altra cosa que impulsar les dinàmiques paràsites del sistema. 
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Internacional:  

Un Tribunal d’Holanda Condemna a una subsidiària Nigeriana de Shell per un vessament de petroli i la absolt  
a uns altres tres  
Un tribunal holandès va dictaminar el dia 30 de gener, que la 
subsidiària nigeriana de Royal Dutch Shell és responsable d'un cas de 
pol · lució petroliera al Delta del Níger, i va ordenar a la multinacional 
petroler que pagués els danys causats. La sentència diu que la 
companyia ha de compensar un pagès, però va desestimar les altres 
quatre reclamacions presentades contra la companyia. Quatre 
ciutadans nigerians i el grup activista de Friends of the Earth, van 
presentar una demanda el 2008, a l'Haia, on Shell té la seu global, 
demanant reparació per la pèrdua de beneficis de les seves terres i 
aigües contaminades a la regió del Delta del Níger , el centre de la 
indústria petroliera de Nigèria. 

Aquest cas era considerat per activistes mediambientals com una 
prova per responsabilitzar les multinacionals pels danys causats en els països on exploten el petroli, mitjançant empreses 
subsidiàries, però que en realitat pertanyen a la companyia al 100%, com la del cas de la sentència, i alguns experts legals 
diuen que els nigerians afectats per la pol · lució podrien tenir la possibilitat ara de presentar demandes a Holanda, seu de 

Tarragona

BUTLLETÍ INFORMATIU               Butlletí nº 43, març de 2013 

EDITORIAL 

NOTÍCIES  

Font: El País 



 
2

la companyia matriu. 

Shell diu que aquest cas no s'asseurà precedents perquè la companyia matriu no ha estat considerada culpable. L'agricultor 
que obtindrà una compensació, Friday Akpan, és un home de 52 anys, amb 12 fills, i diu estar molt feliç per la sentència, 
perquè li permetrà pagar els seus deutes. 

 
El tribunal no va examinar el paper de la companyia matriu, però també va examinar els abusos comesos per Shell Nigèria, 
on la relació amb Holanda és molt limitada "," això és un veritable progrés". 
 
Font:  
Umoya (17 de febrer de 2013). 
http://www.umoya.org/index.php/noticias-topmenu-19/9599-un-tribunal-de-holanda-condena-a-una-subsidiaria-nigeriana-
de-shell-por-un-vertido-de-petroleo-y-la-absuelve-de-otros-3 

Un important informe de les Nacions Unides examina els efectes de l'exposició humana a les substàncies 
químiques que pertorben la funció endocrina 
Segons un nou informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i l'Organització Mundial de la 
Salut (OMS) sobre l'estat dels coneixements científics sobre les substàncies químiques que pertorben la funció endocrina 
(State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals), moltes substàncies químiques sintètiques els efectes sobre el 
sistema hormonal encara estan per investigar podrien tenir importants repercussions en la salut. 

En l'informe conjunt es demana que es segueixi investigant per entendre plenament les relacions entre aquests anomenats 
pertorbadors endocrins (PE)-presents en molts productes domèstics i industrials-i determinades malalties i 
trastorns. L'informe assenyala que estudis més exhaustius i millors mètodes analítics podrien reduir el risc de malaltia i 
generar estalvis considerables per a la salut pública.  

L'informe de les Nacions Unides, que és el més complet sobre els PE fet fins ara, destaca algunes relacions entre l'exposició 
als PE i diversos problemes de salut, en particular la possibilitat que contribueixin a la criptorquídia (absència de descens de 
els testicles) en els joves, al càncer de mama en la dona, al càncer de pròstata en l'home, a problemes de desenvolupament 
del sistema nerviós i al dèficit d'atenció / hiperactivitat en els nens o al càncer de tiroide.  

Els PE poden contaminar el medi ambient sobretot a través dels abocaments industrials i urbans, els desguassos agrícoles o 
la incineració i abocament d'escombraries. L'exposició humana pot produir per ingestió d'aliments, aigua o pols, per 

inhalació de gasos o partícules presents en l'aire o per contacte amb la pell. A més de l'exposició a les substàncies 
químiques, hi ha altres factors ambientals i no genètics, com ara l'edat o la nutrició, que podrien estar en l'origen de 

l'augment observat d'algunes malalties i trastorns. No obstant això, les grans deficiències dels coneixements actuals fan que 
sigui extremadament difícil assenyalar amb exactitud les causes i els efectes. 

L'informe formula una sèrie de recomanacions per millorar els coneixements mundials sobre aquestes substàncies 
químiques, reduir els riscos de malaltia i retallar els costos connexos.  

Font:  
PNUMA (19 de febrer de 2013) 
http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2013/20130219/index.php 
 
Polèmic oleoducte als EUA "No p resenta riscos per al clima" 
El govern dels Estats Units va publicar una anàlisi sobre un projecte d'oleoducte-criticat pels ecologistes-que recorreria el 
país des de Canadà fins al golf de Mèxic, en què suggereix que l'impacte climàtic de construir-no seria greu. 

L'oleoducte Keystone XL va obtenir així un nou impuls, quan el Departament d'Estat va mitigar els temors que podria 

augmentar les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El document de gairebé 2.000 pàgines que analitza l'impacte de 
l'oleoducte no pren una decisió sobre si permetrà o no que l'empresa canadenca Transcanada el construeixi. 

A més, adverteix que un cop en entrar en operació, el 2016 o 2017, haurà efectes com "temperatures més altes a l'hivern i 
estiu" o "estius més llargs". L'avaluació ambiental ha d'estar finalitzada abans dels comentaris públics, i les agències federals 
treballaran amb el Departament d'Estat per determinar si l'oleoducte és d'interès nacional. 

Font:  
BBC Mundo (2 de març de 2013) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/03/130301_ultnot_eeuu_oleoducto_keystone_informe_jgc.shtml 
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Rio de Janeiro estrena els primers taxis elèctrics  
L'alcaldia de Rio de Janeiro ha rebut avui de mans dels dos primers taxis elèctrics de la ciutat, que començaran a funcionar 
aquest mes com a part d'una flota que arribarà a les quinze unitats a finals d'any. 

Aquests vehicles, denominats Nissan Leaf, tindran com a base 
l'aeroport nacional Sants Dumont i les seves bateries podran 
carregar en només 30 minuts en dos llocs de la companyia petroliera 
estatal Petrobras situats als barris Lagoa i Barra de Tijuca. 

L'alcalde de la ciutat, Eduardo Paes, va rebre els dos vehicles en un 
acte celebrat al centre de la ciutat, on l'empresa Nissan va mostrar 
el funcionament dels taxis, de color groc brillant amb franges laterals 
verds que els identifiquen com a ecològics.  

Segons la companyia, els vehicles són totalment Elèctric us i no 
emeten contaminació ni sorolls. 

 

El Nissan Leaf és el més venut de la seva gamma en el món sencer, amb 50.000 unitats, i les seves bateries tenen una 

autonomia de 160 quilòmetres. El Leaf és impulsat per un motor elèctric compacte, desenvolupat pel propi fabricant, i situat 
a la part davantera de la interlocutòria, amb tracció davantera. 

El motor, de corrent altern, desenvolupa 80 kW de potència, equivalent a uns 109 cavalls de vapor, suficient per arribar a 

una velocitat màxima de 145 km / h. En el mateix acte, Nissan, que va inaugurar la seva nova seu a Rio de Janeiro, va 
anunciar una inversió al Brasil de 2.600 milions de reals (uns 1.320 milions de dòlars).  

Segons el vicepresident de Màrqueting i Vendes de Nissan a Brasil, Manuel de la Guàrdia, amb aquestes inversions la 
companyia produirà fins a 200.000 actuacions de tot tipus al país i generarà 4.000 llocs de treball 

 
Font:  
Clarín (5 de març de 2013) 
http://www.clarin.com/sociedad/Rio-Janeiro-estrena-primeros-electricos_0_877112514.html 
 
Conservacionistes demanen sancions davant l'augment del trànsit d'ivori 
Grups conservacionistes van demanar avui a Bangkok sancions contra els països implicats en el comerç il · legal d'ivori, que 
es va triplicar en l'última dècada i va fer que es doblés la xifra de morts d'elefants abatuts per furtius, segons un nou estudi. 
Segons el document   "Elefants en la pols, la crisi de l'elefant africà", l'augment de la caça furtiva i la pèrdua del seu hàbitat 
lluita per sobreviure a les poblacions d'elefants africans que "s'enfronten a la pitjor crisi de conservació" des que el CITES 
prohibir la comercialització del seu ivori el 1989. 
 

L'organització   TRAFFIC, que va participar en la investigació, va alertar d'un "ràpid 
augment" del tràfic il · legal i de la quantitat de confiscacions des de 2007, que va 
coincidir amb l'increment de la caça furtiva. 
 
"Aquest només pot ser el treball del crim organitzat", va dir l'expert de TRAFFIC 
Tom Milliken, qui va proposar sancions contra els països més involucrats en el 
comerç il · legal d'ivori, com la prohibició de les seves exportacions de productes 
animals regulats per la CITES. 
 
El secretariat de CITES identificar com a principals causants d'aquesta situació a un 
grup de vuit països format per Uganda, Tanzània i Kenya, com exportadors, 
Filipines, Malàisia i Vietnam, com a llocs de trànsit, i la Xina i Tailàndia, principals 
mercats de destinació. 
 

"Estem treballant amb aquests països perquè cadascú implementi una sèrie de mesures que els hem proposat.  
 
El que esperem és que compleixin aquestes mesures ", va dir el cap de la unitat de suport de la Secretaria de la CITES, Ben 
Janse van Rensburg, que no va descartar les sancions. 
 
Durant la inauguració de la convenció, la primera ministra de Tailàndia, Yingluck Shinawatra, va anunciar que el seu govern 
introduirà canvis legals per prohibir el tràfic il · legal d'ivori a Tailàndia, on només està autoritzat el comerç de l'obtingut 
d'elefants del país. "Tenim un compromís públic (de Tailàndia) però volem veure que l'apliquen", ha insistit Van Rensburg 
que, entre altres mesures, demana al país asiàtic que garanteixi l'origen legal de l'ivori i resolgui els buits legals que grups 
organitzats aprofiten per introduir ivori procedent de la caça furtiva a Àfrica.  
 

 
Foto: EFE/M 
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Font:  
Efeverde (6 de març de 2013) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/conservacionistas-piden-sanciones-ante-el-aumento-del-trafico-de-marfil 

Europa: 

Llavors sanes, aliments sans 
La població mundial podria arribar el 2050 els nou mil milions, un creixement que planteja perspectives preocupants per a 
l'agricultura i la ramaderia. En l'actualitat el 15% de la població passa gana, viu en la pobresa i depèn precàriament de 
l'agricultura. Les llavors transgèniques podrien establir-se com una solució al problema, però el debat sobre la seva feina es 
prolonga ja tres decennis i encara genera opinions oposades.Per si fos poc, el tractament químic de les llavors per evitar 
plagues també resulta controvertit. No obstant això, la solució podria venir d'un equip de científics que ha desenvolupat un 
mètode innovador per eliminar patògens sense necessitat de modificar genèticament la llavor ni contaminar el medi ambient 
amb substàncies químiques. 

Científics de l'Institut Fraunhofer de Tecnologia de plasma i Radiació de Electrons 
(FEP), situat a Dresden (Alemanya), han desenvolupat un mètode respectuós 
amb el medi ambient per eliminar gèrmens de les llavors. El seu sistema 
consisteix a aplicar a les llavors un tractament amb electrons que destrueix en 
qüestió de milisegons l'ADN dels organismes nocius. Gràcies a una configuració 
especial del dispositiu, les partícules elementals només actuen sobre la superfície 
i la coberta de la llavor, de manera que no afecta ni el embrió ni a la capacitat de 
germinació. 

Les llavors contenen floridures, fongs, bacteris i virus. Per eliminar-los i evitar que 
es propaguin malalties, les llavors reben tractaments sistemàtics amb substàncies 
químiques. Tanmateix, l'acceptació d'aquest mètode no ha fet sinó disminuir en 
els últims anys. No són pocs els agents químics que s'han retirat del mercat i la 
concessió de permisos per a altres nous s'ha reduït considerablement. A aquesta 
situació es va sumar un cas greu d'infecció per E. coli originat en unes llavors 
destinades a brots de soja per consum que va cobrar notorietat a la premsa 
durant l'estiu de 2011 i que va impulsar la recerca d'alternatives. 

«En les llavors de cereals, la immensa majoria dels patògens són fúngics», va explicar Frank-Holm Rogner, director de 
departament al FEP. «No obstant això, el canvi climàtic ha provocat que augmenti la incidència d'agents bacterians 
meridionals en la llavor de cereal i per aquests encara no s'han dissenyat agents químics.Però el nostre tractament amb 
electrons accelerats a baixa energia és efectiu contra els patògens bacterians i fúngics. A més els patògens no són capaços 
de generar resistència contra aquest procés. "Atès que l'equip no empra additius químics, la destrucció dels patògens es 
produeix d'una manera respectuosa amb el medi ambient. Les llavors que no es sembren poden utilitzar per al consum 
sense que representin cap perill per a la salut. 

Des de fa temps se sap que la capacitat de germinació de les llavors tractades d'aquesta manera és idèntica a la de les 
tractades amb productes químics i des de fa dos decennis hi ha en marxa activitats científiques destinades a desenvolupar 
aquest mètode en major mesura. El 2002 es va construir una unitat de demostració mòbil per proporcionar tractaments a 
tota Alemanya. Tanmateix, i malgrat la recomanació del procés tant per l'agricultura ecològica com per la convencional per 
part de la OEPP (Organització Europea i Mediterrània per a la Protecció de les Plantes), la tecnologia no ha aconseguit fer-se 
amb un lloc en el mercat i seu progrés mai ha superat la fase de demostració. Segons el Sr Rogner, una de les raons 
d'aquest fracàs econòmic és la reticència dels agricultors a canviar de proveïdor de llavors i de costums. 

Per sortejar aquest sentiment, els investigadors van decidir associar-se amb Nordkorn Saaten GmbH. El 2010 Nordkorn va 
aconseguir comprovar el procés per primera vegada mitjançant una unitat de demostració mòbil-un camió amb la unitat 
muntada-a la seva seu central de Güstrow (Alemanya). Els productors de llavors van quedar impressionats amb el prototip, 
que es va mantenir en marxa durant centenars d'hores amb una producció de fins a trenta tones a l'hora. Nordkorn adquirir 
la planta prototip en cooperació amb el soci tradicional de l'Institut, BayWa AG, i ha encarregat al FEP la construcció d'una 
segona unitat a mida. Aquest sistema únic entrarà en servei a Güstrow a finals de juny de 2013. El ulterior 
desenvolupament de la unitat es portarà a terme en conjunció amb BayWa, Nordkorn i un fabricant d'instal · lacions 
industrials. S'espera que la tecnologia millori i reduir-la en un futur. 

Foto: Hablamo de Europa 
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Els científics confien que aquest tractament nou arribi a bon port i contribueixi a que els agricultors demostrin el seu 
compromís amb la reducció de la petjada de carboni i l'ús de plaguicides químics. «Amb la nostra unitat podem fer una 
contribució decisiva a aquesta causa», va afirmar el Sr Rogner. En cas que el tractament amb electrons guanyi partidaris, 
FEP podria oferir la llicència de comercialització a empreses de construcció d'instal · lacions industrials. 

A més, la tasca de promoció d'aquestes activitats del FEP també es realitza a escala internacional. L'institut tracta d'introduir 
el procés per tractament amb electrons en els mercats xinès i indi. «La gran quantitat de llavors produïdes allà ens permet 
aventurar bons resultats», va concloure el Sr Rogner. 

Font:  
Hablamos de Europa (17 Febrer 2013) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/semillas-sanas-alimentos-sanos 

La Comissió Europea crearà un observatori de bioeconomia 
La Comissió Europea crearà un observatori per tal d'avaluar el progrés i mesurar l'impacte de la bioeconomia a la Unió 
Europea, segons ha anunciat avui Máire Geoghegan-Quinn, Comissària de Recerca, Innovació i Ciència. L'observatori 
recollirà dades per valorar l'evolució dels mercats i fer un inventari de les polítiques regionals, nacionals i de la UE relatives a 
la bioeconomia, així com de la capacitat en l'àmbit de la investigació i innovació i l'abast de les corresponents inversions 
públiques i privades. El responsable de la coordinació d'aquest observatori serà el Centre Comú d'Investigació, el servei 
científic intern de la Comissió. 

L'observatori consisteix en un projecte de tres anys que començarà 
el març del 2013. El seu objectiu és que les dades recollides es posin 
a disposició pública el 2014 a través d'un portal web creat a aquest 
efecte. D'aquesta manera, s'oferirà suport a les estratègies de 
bioeconomia regionals i nacionals que els estats membres estan 
desenvolupant en l'actualitat. 

A més de proporcionar dades sobre la repercussió de la bioeconomia 
i els seus respectius sectors, l'observatori fer mesuraments del 
rendiment a través d'indicadors sobre economia, ocupació i 
innovació, i mesures de la productivitat, el benestar social i la 
qualitat mediambiental.  

Tindrà també una funció de «vigilància tecnològica» i «vigilància de polítiques» amb la finalitat de realitzar un seguiment de 
l'evolució de la ciència i la tecnologia, així com de les polítiques relacionades amb la bioeconomia. 

La bioeconomia a Europa representa ja prop de 2 bilions d'euros i 22 milions de llocs de treball. La Comissió està 
considerant una nova associació entre les bioindústries dels sectors públic i privat per accelerar el desenvolupament del 
sector. Es preveu que la decisió s'adopti al juny de 2013. 

ANTECEDENTS 

El terme «bioeconomia» es refereix a l'economia que realitza un ús intel · ligent dels recursos biològics i renovables de la 
terra i el mar com entrades per a la producció d'aliments i pinsos, la producció industrial i la producció d'energia. Abasta 
també l'ús de residus i processos biològics en empreses sostenibles. 

L'Estratègia de Bioeconomia de la UE, adoptada el 13 de febrer de 2012, es basa en tres pilars fonamentals: 

1) Inversió en coneixements, innovació i capacitació per a la bioeconomia mitjançant finançament nacional i de la UE, 
inversions privades i el reforç de les sinergies amb altres iniciatives polítiques. 

2) Foment dels mercats i la competitivitat dels sectors de la bioeconomia mitjançant una intensificació sostenible de 
producció primària, la conversió de fluxos de residus en productes amb valor afegit i mecanismes d'aprenentatge mutu per 
millorar la producció i l'eficiència en l'ús de els recursos. Per exemple, els residus alimentaris costen al contribuent europeu 
entre 55 i 90 euros per tona eliminada i produeixen 170 milions de tones de CO2. Aquests residus podrien transformar-se en 
bioenergia o en altres productes biològics i generar ocupació i creixement. 

3) Reforç de la coordinació política i compromís de les parts interessades mitjançant la creació d'un Panell de Bioeconomia i 

Foto: Hablamos de Europa 
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l'Observatori de la Bioeconomia, a més de l'organització periòdica de conferències de les parts interessades. 

Aquesta Estratègia afavorirà les sinergies i la complementarietat amb altres àmbits polítics, instruments i fonts de 
finançament que comparteixen i aborden els mateixos objectius, com ara les polítiques comunes agrícola i pesquera (PAC i 
PPC), la Política Marítima Integrada (PMI), i les polítiques de medi ambient, indústria, ocupació, energètica i sanitària. 

L'estratègia és una de les propostes operatives de la Unió per la Innovació i de Una Europa que utilitzi eficaçment els 
recursos ambdues iniciatives emblemàtiques de l'Estratègia Europa 2020. La necessitat d'incrementar el finançament públic 
destinada a la investigació i innovació en bioeconomia ha estat reconeguda en el marc del Programa Horitzó 2020: s'han 
proposat 4.700 milions d'euros per al repte «Seguretat alimentària, agricultura sostenible, investigació marina i marítima i 
bioeconomia» , a més de finançament complementari a altres àrees de Horitzó 2020. 

Font: 
Hablamos de Europa (18 de Febrer 20113) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/la-comision-europea-creara-un-observatorio-de-bioeconomia 

Londres garantirà a les elèctriques el preu de l'energia nuclear 
El Govern britànic garantirà durant 40 anys a les companyies elèctriques el preu de venda de l'energia nuclear, segons 
assegura el diari The Guardian a partir de fonts anònimes de l'administració britànica. Amb els plans actuals, la subvenció es 
limitaria a 20 anys. Londres intenta així atraure les grans multinacionals davant el temor que no pugui complir el seu 
programa de construcció de vuit noves centrals nuclears. En aquests moments només està aparentment assegurada la 
construcció de quatre d'elles, de la mà de la companyia francesa EDF. 

Segons aquestes informacions, el Govern acceptarà assegurar un preu mínim 
de venda al públic de l'energia nuclear, amb independència de quin sigui el 
preu real de venda de l'electricitat en el mercat. Aquest preu podria estar per 
sota però molt a prop de les 100 lliures per unitat (115 euros). El preu mitjà 
actual és d'unes 50 lliures i els experts calculen que podria estar al voltant de 
les 59 lliures per unitat el 2030. 

Segons Tom Burke, director i fundador del grup ecologista E3G i professor 
convidat de l'Imperial College i la University College London citat 
per The Guardian, un acord com aquest significaria que EDF rebria 
subvencions per valor de 50.000 milions de lliures (58.000 milions d'euros) 
per seva inversió a la central de Hinkley Point, on està construint dos reactors 

amb capacitat de 1,6 gigawatts cadascun. 

D'acabar cristal · litzant, aquest acord faria saltar pels aires el compromís adoptat el 2010 per la coalició de conservadors i 
liberals-demòcrates d'acceptar suspendre la moratòria nuclear amb la condició que les elèctriques no rebessin subvencions. 

El Departament d'Energia i Canvi Climàtic no ha volgut confirmar l'acord. "No s'ha arribat a cap compromís en matèria 
comercial o preu establert", assenyala un comunicat. "Les converses en marxa estan centrades en trobar un acord just i 
assequible que sigui convenient per als consumidors. Qualsevol acord que s'assoleixi serà presentat al parlament i inclourà 
els detalls del preu establert ", afegeix. 

El Govern ha passat de "cap subvenció" al "una ajuda justa" perquè els costos de construcció de noves nuclears en diversos 
països s'han disparat, minvant la gana de les grans elèctriques de participar en el programa nuclear britànic. L'últim cas ha 
estat el de la britànica Centrica, que s'ha retirat de la seva participació en les quatre nuclears que s'ha compromès a posar 
en marxa EDF Energy.  

Abans s'havien retirat també la filial britànica de l'elèctrica alemanya Eon i la britànica RWE Npower, deixant així en l'aire el 
futur de les altres quatre centrals del programa britànic. 

La fi de la moratòria nuclear va ser impulsat primer per Tony Blair i després per Gordon Brown en els últims anys sota 
governs laboristes.  

Els liberals-demòcrates, històricament reticents a l'energia nuclear, van acceptar a contracor impulsar el programa amb la 
condició que no afectés els contribuents. La coalició creu ara que el programa no tirarà endavant sense ajuts públics i que 
cal mantenir perquè les actuals nuclears estaran aviat obsoletes i el país no es pot permetre dependre només del gas, les 

 
Foto: Fernando Sierpe 
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energies renovables i les centrals elèctriques tradicionals que funcionen amb petroli o carbó. 

Encara Regne Unit ha tingut un sòlid moviment antinuclear, el pensament únic entre els crítics s'ha trencat en els últims 
anys, amb destacats ecologistes defensant que, malgrat els seus riscos potencials, és una energia neta necessària per 
combatre el canvi climàtic.  

El Govern defensa, a més, una diversificació de les fonts d'energia. Impulsa la eòlica, tot i les crítiques dels que creuen que 
els molins de vent són sorollosos i enlletgeixen el paisatge, no vol dependre en excés del gas ni del petroli o el carbó i creu 
que les centrals nuclears són un mal necessari. 

Font:  
El País (19 Febrer 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/19/actualidad/1361296539_272662.html 

La CE presenta avui la seva estratègia d'ajuda al desenvolupament a partir del 2015 
Els comissaris europeus de Desenvolupament, Andris Piebalgs, i de Medi Ambient, Janez Potocnik, s'encarregaran de 
presentar un document que analitza els progressos realitzats cap als Objectius del Mil · lenni (ODM), les metes per combatre 
i reduir la fam i la pobresa, i millorar educació i salut a què es van comprometre tots els països de l'ONU per al 2015. 

La comunicació, titulada "Una vida decent per a tots el 2030", també inclourà accions basades en els resultats de la cimera 
del cim Riu +20, que va definir una sèrie d'objectius de desenvolupament sostenible (ODS) - "hereus" dels ODM- i 
relacionats amb l'economia verda en el context de la lluita contra la pobresa. 

POBRESA, CANVI CLIMÀTIC  

Els principals objectius seran "desafiaments globals" com la pobresa i la 
desigualtat social, el canvi climàtic, l'escassetat de recursos i la 
degradació mediambiental, va explicar la CE en un comunicat. 

En línia amb l'acord del passat juny a la Conferència de l'ONU sobre 
Desenvolupament Sostenible celebrada a Rio de Janeiro, Brussel · les 
considera que els desafiaments d'eradicar la pobresa i assegurar un 
desenvolupament sostenible "estan interconnectats", de manera que 
dóna suport a un nou marc global de cooperació centrat en aquest eix. 

La proposta de la Comissió també servirà per preparar la reunió que el 
setembre pròxim celebraran els països de l'ONU per analitzar els 
progressos cap als Objectius del Mil · lenni i l'escenari posterior.  

Font:  
EFE:Verde (27 Febrer 2013) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-ce-presenta-hoy-su-estrategia-de-ayuda-al-desarrollo-a-partir-de-2015 

Ministres europeus acorden prohibir descarts de pesca 
Els ministres de Pesca de la Unió Europea (UE) van acordar eliminar gradualment a partir de l'any que ve la polèmica 
pràctica dels descarts de captures no desitjades. 

La proposta va ser acceptada per totes les delegacions, a excepció de Suècia, després de 20 hores de negociacions. 

L'acord preveu un calendari d'aplicació de la prohibició i estableix un període de transició amb percentatges limitats de 
descart. 

La Unió Europea és la regió que més descarta peix, segons 
l'ONU. S'estima que prop d'un 25% de tots els peixos capturats són 
llançats morts a l'aigua per no tractar de les espècies buscades per les 
flotes. 

La prohibició dels descarts s'aplicarà per les espècies pelàgiques a 
partir de 2014, al mar Bàltic, des 2015 i al Mediterrani, el 2017. 

En el primer any de transició s'acceptarà un percentatge de descarts de 
fins al 9%, igual que en el segon, mentre que es reduirà al 8% a partir 

 
Foto: EFE/ J. L. Pino
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del tercer any i, des del cinquè, es permetrà 7%. 

El període de transició amb descarts limitats és el que va portar a l'oposició de Suècia, que demanava una "prohibició real de 
descarts". 

La delegació sueca ha lamentat que encara es permetrà descartar prop de 500.000 tones a l'any de peix a tota la UE. 

L'analista de temes de medi ambient de la BBC, Roger Harrabin, va dir que l'acord assolit és un exemple de com la pressió 
de l'opinió pública pot influir les decisions polítiques. 

Font: 
BBC Mundo (27 Febrer 2013) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/02/130227_ultnot_pesca_acuerdo_am.shtml 
 
Espanya: 
 
El Parlament tomba la iniciativa legislativa contra el "fracking" 
La mesa del Parlament ha ratificat aquest matí la seva decisió de rebutjar la tramitació parlamentària de la iniciativa 
legislativa popular presentada per prohibir l’extracció de gas no convencional a través del mètode de fracturació hidráulica, 
fracking. Amb els suports de PNB i PP, el màxim òrgan de decisió de la Cambra vasca ha rebutjat el recurs interposat per EH 
Bildu al rebuig de la iniciativa popular i ha ratificat la seva decisió, presa setmanes enrere. La plataforma Fracking ez Araba 
ha recollit 3.850 signatures a través de la xarxa Change.org en uns diez per demanar a la taula que reconsideri la seva 
decisió.  

Amb aquest resultat en la taula es trencava l'empat que es va produir a la Junta de Portaveus la passada setmana, un òrgan 
en el qual es troben representats tots els grups. PNB i PP es van mostrar llavors a favor de no seguir amb la tramitació de la 
iniciativa per a la prohibició del fracking, mentre que EH Bildu i PSE ho van fer a favor. UPyD, decisiu en aquests casos, es 
va abstenir. En no trobar-se el parlamentari d'aquest partit a la taula-composta per dos membres del PNB, un d'EH Bildu, un 
altre de PSE i un altre de PP-, la majoria de PNB i PP ha permès ratificar la decisió que la mateixa taula va prendre setmanes 
enrere i que va generar importants crítiques tant en alguns partits com entre els agents socials que lluiten contra aquest 
mètode d'extracció de gas. 

El Parlament es va basar en un argument jurídic a l'hora de mostrar el seu rebuig, ja que segons el plantejament realitzat 
pel lletrat major, la llei d'iniciatives legislatives populars obliga que a la Cambra no estiguin en tràmit altres iniciatives sobre 
el mateix tema. La taula entén que la proposició de llei presentada per les Juntes Generals d'Àlaba, per prohibir l'fracking en 
espais naturals protegits per mitjà d'una reforma de la llei de conservació del País Basc, versa sobre la mateixa qüestió. El 
Govern va donar el seu vistiplau a aquesta última proposició de llei tot i advertir que contravenia la jurisprudència del 
Tribunal Constitucional i el Parlament va donar llum verda en ple al debat ia la presentació d'esmenes. Ho va fer just dos 
dies després que la taula decidís no seguir amb la tramitació de la iniciativa legislativa popular. 

La Cambra traslladarà ara als promotors de la iniciativa, Fracking ez Araba, les vies que poden emprar en el futur. La 
primera serà la plataforma de participació ciutadana Adi, que permet a la població realitzar suggeriments als parlamentaris 
durant el tràmit d'esmenes d'una llei, en aquest cas al procés proposat per les Juntes alabeses. La segona via seria el 
registre de la seva proposta un cop finalitzi, a l'estiu, l'actual període de sessions 
 
Font: 
El País (26 de febrer de 2013) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/26/paisvasco/1361885205_517957.html 
 
Espanya, sancionada per la Comisió Europea per sobrepesca de verat el 2009 
La Comissió Europea ha notificat al Govern que, a causa del resultat del procediment anunciat mitjançant intercanvi de 
cartes el 2011 entre la Comissaria Europea i la llavors ministra d'Afers Exteriors i de Cooperació, Trinidad Jiménez, respecte 
a la sobrepesca de verat l'any 2009, "procedeix aplicar una sanció al Regne d'Espanya". 

Segons la Comissió Europea, la sobrepesca va aconseguir la quantitat de 79.728 tones, d'acord amb la informació pública 
obtinguda per mitjà de les notes de primera venda. És a dir, que davant la quota ajustada de 25.525 tones que li 
corresponia a Espanya per a 2009, la flota espanyola va realitzar unes captures totals de 105.253 tones. 

Aquesta quantitat de 79.728 tones podria veure incrementada per l'aplicació de factors de penalització addicionals, a causa 
del volum de sobrepesca i la reincidència, ja que Espanya està pagant ia una multa per sobrepesca de la quota de verat el 
2010. 
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 El Ministeri ha assenyalat que "no escatimarà esforços" per esmorteir 
l'impacte que aquesta "onerosa sanció tindrà per al sector dedicat a 
aquesta pesqueria", que ja està suportant una multa per la sobrepesca 
realitzada el 2010 i que "suposa 9.747 tones per a cada un dels anys 
2013, 2014 i 2015". 

Així mateix, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha 
apuntat que "no pot deixar de lamentar que la manca de control tolerada 
per governs anteriors, en anys passats, redueixi ara les legítimes 
expectatives de pesca del nostre sector pesquer, en una època de 
abundància de verat a les nostres aigües". 

Davant aquesta situació, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient ha volgut recordar el seu "ferm compromís" amb el control de 
l'activitat pesquera com "únic mitjà per a dotar de credibilitat a les 
nostres reivindicacions davant la UE, assegurar la gestió sostenible de les nostres pesqueries a llarg termini i evitar que la 
sobrepesca es repeteixi en el futur, amenaçant la viabilitat del sector dedicat a aquesta important pesquera". 

Font: 
Público (2 de març de 2013) 
http://www.publico.es/espana/451525/espana-sancionada-por-la-comision-europea-por-sobrepesca-de-caballa-en-2009 
 
Espanya “referent” europeu en el compostatge per tractar escombraries 
Espanya està entre els cinc països les llars més ús fan del sistema de compostatge per tractar les escombraries que generen 
(18%), però es col · loca per sota de la mitjana europea pel que fa als que reciclen part dels residus que generen (15% ), 
segons un informe publicat aquest dilluns per l'oficina europea d'estadística Eurostat. 

El 2011, els serveis municipals d'escombraries recollir a Espanya una 
mitjana de 531 quilograms de deixalles per habitant, per sobre dels 503 
de la mitjana europea, però lluny de els 718 kg per habitant de 
Dinamarca i de la resta de països que més residus de aquest tipus 
generen: Luxemburg, Xipre i Alemanya, tots ells entre els 600 i els 700 
kg per ciutadà. 

La primera elecció en la gestió de residus a Espanya és la dels 
abocadors, a on va a parar el 58% de les escombraries, seguida del 
compostatge, amb un 18%, i del reciclatge, amb un 15%, mentre que 
només un 9% de les escombraries és incinerada. 

Encara que el compost no és la forma preferida a Espanya per tractar les escombraries, sí que posa el país entre els que 
més èxit té aquesta pràctica. Àustria (34%), Països Baixos (28%), Bèlgica (20%) i Luxemburg (20%) lideren el rànquing i 
Espanya i França, tots dos amb un 18% de les escombraries tractada en compostatge, comparteixen la cinquena posició. 

Així, Espanya condueix el 33% de les escombraries que recullen els sistemes municipals bé al sistema de compostatge o bé 
al reciclatge, menys del 40% de la mitjana europea, mentre que Alemanya (63%), Àustria (62%), Països Baixos (61%) i 
Bèlgica (57%) són els països que opten per aquestes formes de gestió per a la majoria dels seus residus. 

Font: 
Ecoticias (5 de març de 2013) 
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/76027/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-
ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental 
 
Espanya ha de complir amb Kioto II sense comprar drets d’emissió  

El Tribunal Suprem ha desestimat una demanda de l'Associació 
Nacional de Productors i Inversors d'Energies Renovables (Anpier) en 
contra del reial decret 1565/2010 i, en concret, de la limitació a 30 
anys en el temps durant el qual les instal · lacions fotovoltaiques 
tenen dret a rebre la tarifa regulada. 

La directora general de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, Susana 
Magre, ha assegurat durant la inauguració d'unes jornades a Madrid 
que "Espanya ha de complir amb el segon període de compromís del 
Protocol de Kyoto sense comprar crèdits a l'exterior".  

Foto: Ambientum.com 

Foto: EFE/Esteban Cobo. Público.es 
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Magro ha fet aquestes afirmacions durant la jornada "Finançament climàtica i oportunitats a l'exterior", organitzada de 
manera conjunta entre els ministeris d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i d'Economia i Competitivitat, amb el suport 
del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació. 

Els objectius vinculants de lluita contra el canvi climàtic d'Espanya per a l'any 2020, en el marc de la UE, estan recollits en el 
segon període de compromís del Protocol de Kyoto a la Cimera del Clima de Doha (Catar), celebrada el desembre de 2012. 

En la seva intervenció, Susana Magro s'ha referit als diferents aspectes que estan lligats al finançament climàtica i ha 
subratllat el potencial que ofereix el sector del canvi climàtic per les empreses espanyoles. 

"El finançament climàtica és fonamental per complir els compromisos d'Espanya, amb la promoció de polítiques i accions per 
a la reducció dels gasos d'efecte hivernacle que estan permetent als països en desenvolupament canviar els seus sistemes 
econòmics cap a nous models baixos en carboni". 

Magro també ha assegurat que tot això suposa també "una oportunitat per a les empreses espanyoles, en ser l'àrea del 
canvi climàtic un nou sector creixentment important a nivell internacional", sobretot, en un moment en què "és especialment 
necessari trobar noves àrees de negoci per a les nostres empreses". 

Susana Magro ha subratllat la importància que l'Administració central treballi per aprofitar "l'enorme potencial de mobilitzar 
aquest finançament per canvi climàtic, a través de la recerca de noves fórmules per finançar models de desenvolupament 
baixos en carboni”. 

A més, ha precisat que, pel seu caràcter transversal, el finançament climàtica pot ser a més "detonant i complement 
d'iniciatives sectorials vinculades de manera especial amb el comerç exterior, la internacionalització de les empreses 
espanyoles o la cooperació al desenvolupament". 

Per aconseguir tots aquests objectius, és fonamental "una bona coordinació i establir una cooperació reforçada entre els 
departaments ministerials", en el marc del "paper protagonista que tenen en la transformació cap a una economia baixa en 
carboni", ha conclòs Susana Magro. 
 
Font: 
Redacció ambientum.com (6 de març de 2013) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Espana-debe-cumplir-Kioto-II-sin-derechos-emision.asp 
 
El Govern retalla els objectius sobre biocombustibles 
El Govern ha aprovat una nova normativa que rebaixa els objectius obligatoris sobre l'ús de biocombustibles en el conjunt 
dels carburants de locomoció. La mesura ha estat acollida amb un enorme enuig per les empreses productores. 
L'objectiu global per als biocombustibles (biodièsel i bioetanol) es redueix en aquest any del 6,5% al 4,1%. "La rebaixa de 
l'obligació és el cop de gràcia per a un sector destrossat per les importacions deslleials de biodièsel des de fa sis anys", 
assegura Alfons Ausín, president de l'Associació d'Empreses Productores d'Energies Renovables (APPA Biocarburants). 

Les plantes espanyoles van treballar l'any passat al 9% de la seva capacitat el 2012, enfront del 15% de 2011 i el 21% del 
2010, unes ràtios totalment "insostenibles" per sostenir aquesta indústria. 

El principal impacte afectarà el biodièsel, ja que els objectius d'aquest any per aquest biocombustible es rebaixen des del 
7% al 4,1% del carburant dièsel, mentre que les metes per al bioetanol passen del 4,1% al 3.9% del total de la gasolina. 

La demanda real esperada de biodièsel a 2013 (al voltant de 615.000 tones) representaria de facto una quota de mercat de 
només un 2,8% del total de carburants dièsel consumits. De fet, la demanda es cobrirà en un 80% amb importacions 
"deslleials" procedents d'Argentina i Indonèsia mentre el Govern no adopti les mesures regulatòries adequades que ho 
impedeixin, assenyala APPA. 

Després de la rebaixa de l'objectiu mínim de biocarburants en gasolina des del 4,1% al 3,9%, es preveu que la demanda de 
bioetanol prevista per a aquest any descendeixi voltant d'un 10% respecte a la del 2012 (320.000 tones), el que unit a la 
possible disminució de les exportacions, empitjorarà la ràtio de funcionament de les quatre plantes espanyoles de bioetanol. 
 
"Ens apunyalen per l'esquena, amb nocturnitat i traïdoria, ens deixen pràcticament morts ia sobre diuen que ho han fet pel 
nostre bé. És una situació inaudita", assegura Alfons Ausín, president d'APPA Biocarburants, després de comprovar que el 
reial decret-llei aprovat pel Govern rebaixa els objectius de presència dels biocarburants. 

Però el que més els molesta és que en l'exposició de motius la mesura es presenta com una solució per "assegurar certa 
estabilitat al sector dels biocarburants". "Certament, la mort d'un sector condueix a un estat d'estabilitat total", afirma Ausín, 
que considera increïble que en una norma destinada "a donar suport a l'emprenedor i estimular el creixement i la creació 
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d'ocupació" s'inclogui una mesura que ha de contribuir "a la pèrdua de centenars de llocs de treball ia la ruïna d'un sector 
industrial emprenedor que ha invertit més de 1.800 milions d'euros per fabricar biodièsel i bioetanol a Espanya".  

"Resulta igualment fal · laç que en la mateixa exposició de motius del Reial decret s'afirmi que aquesta mesura, 'en cap cas, 
compromet el compliment dels objectius comunitaris previstos per a 2020', quan és evident que contradiu de forma flagrant 
el camí fixada al Pla d'energies renovables 2011-2020 per al compliment de l'objectiu comunitari que les energies renovables 
arribin el 2020 a 10% del consum final en el transport, objectiu consagrat a Espanya per la Llei 2/2011 d'Economia 
Sostenible ", diu APPA. 

"Mitjançant la utilització injustificada d'un reial decret, el Govern ha obviat la seva obligació de consulta prèvia als sectors 
afectats, després d'haver vingut ocultant a l'opinió pública des del passat mes d'octubre que estava tramitant un reial 
decret", afegeix. 

"Amb aquesta mesura, el Govern posa l'últim clau al taüt del sector del biodièsel a Espanya, després d'haver permès durant 
anys que les petrolieres s'aprofitessin dels incentius fiscals i del dúmping de les massives importacions deslleials per actuar 
en detriment de la indústria espanyola, condemnada així a una lenta i mortal agonia ", finalitza Ausín. 

Font: 
La Vanguardia (6 de març de 2013) 
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20130227/54367210723/gobierno-recorta-objetivos-sobre-
biocombustibles.html 

Catalunya: 

Qualitat de l’aire. Projecte per coneixer amb detall els nivells dels camps electromagnètics de les antenes de 
telefonía móvil a Catalunya.  
Per primera vegada es disposarà públicament de dades reals a l'interior d'edificis, zones públiques i llocs d'elevada 
concurrència. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat en marxa un projecte, en col · laboració amb els 
ajuntaments, per conèixer amb detall els nivells dels camps electromagnètics existents a Catalunya, dins el marc del projecte 
LIFE de Governança Radioelèctrica i cofinançat al 50% per la Unió Europea. Fins ara, la Generalitat ja ha cedit 36 dels 50 
equips portàtils de mesura propietat del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació als ajuntaments de les 
capitals de comarca, perquè puguin quantificar els nivells de camp electromagnètic existents en determinats llocs 
considerats com sensibles, com ara habitatges propers a instal · lacions de radiocomunicació, places i terrasses públiques, 
escoles, hospitals i altres zones de massiva concurrència. 

Les mesures obtingudes es recolliran en una base de dades que els ciutadans podran consultar a través d'un sistema 
d'informació geogràfica. El projecte preveu que, un cop els ajuntaments de més volum de població hagin recollit les dades, 
els equips es cedeixin a altres ajuntaments més petits per anar ampliant el radi d'acció.  

 
Paral · lelament a aquests equips de mesura portàtils, la Generalitat disposa d'una xarxa de 234 equips fixos de mesura dels 
camps electromagnètics generats per instal · lacions de telefonia mòbil, que serà ampliada amb 100 equips més a través del 
projecte LIFE. Aquests equips s'emplacen majoritàriament sobre teulades d'edificis on s'ubiquen les antenes. Els resultats 
dels valors mesurats, que són útils per quantificar els nivells de camp electromagnètic en els punts de màxima radiació, es 
poden consultar al web www.gencat.cat / antenes. 

Amb aquesta iniciativa impulsada per la Generalitat, per primera vegada es podrà disposar públicament de dades reals a 
l'interior d'edificis, zones públiques i llocs d'elevada concurrència a Catalunya. La Direcció General de Qualitat Ambiental vol 
ampliar aquestes mesures establint una sèrie de punts que, amb caràcter fix i de manera continuada en el temps, puguin 
donar informació de l'evolució dels camps electromagnètics en determinades zones representatives.  

Font: 
Butlletí de Medi Ambient (1 Març 2013) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.ba2341dfb05d209ce113ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=cba25583573e53
10VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cba25583573e5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&co
ntentid=194b85d20252d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
L’any 2011 es van consumir mil milions de bosses de plàstic menys que el 2007.  
Catalunya redueix el 45% del consum per càpita de bosses de plàstic d’un sol ús en 4 anys. El consum anual de cada català 
ha passat de 327 bosses a 179, generant 1 kg de plàstic per habitant, mentre que fa 5 anys eren 2,6 kg. Els resultats, en la 
línea de l’objectiu del Govern, que és haver reduït el 50% del consum el 2012 respecte al 2007.. 
El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, ha presentat l'estudi de consum de bosses de 
plàstic d'un sol ús (BPNU) a Catalunya l'any 2011. Ho ha fet en el marc d'una reunió amb representants de les 65 empreses i 
associacions adherides a l'anomenat Pacte per la Borsa, una iniciativa de l'ARC que va néixer el 2009 com a marc de col · 
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laboració amb les organitzacions sectorials amb l'objectiu de reduir el consum de aquest tipus de bosses per càpita en un 
50% l'any 2012, respecte dels valors de 2007. Aquesta iniciativa és pionera a Espanya i diferents Comunitats Autònomes 
també han començat a aplicar-la, propiciant un canvi de model de consum de bosses de plàstic a tot l'Estat. 

L'estudi revela que l'any passat es van consumir a Catalunya mil milions de BPNU menys que el 2007, fet que suposa una 
reducció del consum per càpita d'una mica més del 45%, en línia amb els objectius de reducció del Govern. L'any 2011 es 
van consumir 26 milions de bosses a la setmana, mentre que el 2007 el consum era de 45 milions d'unitats setmanals. O el 
que és el mateix, cada llar va consumir l'any passat 465 bosses i fa cinc anys eren 911. Els resultats de l'estudi mostren que, 
de mitjana, cadacatalà consumeix al llarg de l'any 179 bosses de plàstic, 148 menys que el 2007. 

 Aquesta reducció indica que les mesures implementades en el marc del Pacte per la Borsa 
estan donant resultat. Així, la implantació en gran nombre d'establiments associats i de gran 
superfície de mesures de prevenció pel que fa a la distribució gratuïta de bosses de plàstic, així 
com la major oferta de productes alternatius per a transportar la compra (bosses reutilitzables, 
compostables, etc.) estan incidint en els hàbits de consum de la ciudadanía. En que fa a la 
tipologia d'establiments, l'estudi constata que la major part d'aquestes bosses es consumeixen 
en el comerç urbà (85,2%) i en els supermercats (10,7% ). 

La reducció global s'ha produït perquè en totes les tipologies d'establiments, en major o menor 
grau, s'han aplicat mesures de prevenció. Així, els supermercats, els hipermercats i els grans 
magatzems han experimentat una reducció del consum de bosses de 87,4%, el 78,6% i el 
54,8% respectivament. En el comerç urbà, el consum ha caigut en gairebé tots els sectors 
menys en tres: el quotidià alimentari, l'automoció i el comerç mixt, el que dóna la xifra final 
per aquesta tipologia d'establiment d'un increment del 16% respecte al 2007. 

 

Canvis d'hàbits.  

D'acord amb les dades aportades pels consumidors, també es detecta l'acusada caiguda en el consum d'aquest tipus de 
bosses. Pel que fa a l'ús que es fa, cal destacar que dos terços de les llars les utilitza com bosses per a les escombraries i un 
terç reutilitza les bosses. Un 42% de les llars les recicla correctament, al contenidor groc, i únicament el 4% declara no 
disposar de cap alternativa a la bossa de plàstic, lluny del 31% que ho declarava el 2007. 
 
Font: 
Butlletí de Medi Ambient (1 Març 2013) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=184347&idioma=0&departament=45&canal=46 
 
El Govern anuncia que la neteja del pantà de Flix començarà de manera "imminent". L’actuació, que el 
ministeri d’Agricultura considera "prioritària", permetrà eliminar els fangs contaminats i elements 
radioactius.  
Flix. (EFE). - El ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, ha assegurat aquest dimarts que les 
actuacions per netejar el pantà de Flix de contaminació química causada per l'empresa Ercros començaran de manera 
"imminent", informa el Ministeri . Arias Cañete ha respost d'aquesta manera el senador d'Entesa Pel Progrés de Catalunya 
Joan Sabaté, que s'ha interessat per la previsió del Govern respecte a l'inici de la descontaminació de l'embassament de Flix, 
tenint en compte l'impacte territorial de l'anunci de tancament de la major part de l'activitat de la factoria d'Ercros. 

 
 En la seva intervenció, el ministre ha anunciat que el pla d'obra 
preveu un termini de 2 anys i 8 mesos per realitzar els treballs, amb 
una inversió total de 165 milions, dels que 117 milions seran de Fons 
de Cohesió, "i suposen la major inversió en una obra de 
descontaminació a Espanya".  
    
Arias Cañete ha assegurat també que aquesta actuació és 
"prioritària", i suposa l'eradicació de més d'un segle d'abocaments 
tòxics al riu Ebre, el que ha ocasionat un deteriorament de la qualitat 
de l'aigua que abasteix a més d'1 milió de persones , que rega més 
de 50.000 ha., i que permet l'existència d'un espai protegit com és el 
Delta de l'Ebre 

Segons ha detallat el ministre, l'obra consisteix a eliminar uns 
800.000 m3 de fangs contaminats per organoclorats, metalls pesants i una certa quantitat d'elements radioactius. Segons 
l'opinió d'Arias Cañete, "es tracta d'una actuació única al món". 

Foto: La Vanguardia 

 
Foto: Gencat.cat 
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Pel que fa a les garanties amb les quals es durà a terme aquesta actuació, el ministre ha indicat que la seguretat de la 
població està plenament garantida per tres vies diferents: les mesures de seguretat previstes en el projecte, els controls que 
es realitzen periòdicament per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i per l'Agència Catalana de l'Aigua, i, finalment, a través 
de la implantació del Pla d'Emergència, aprovat el 14 de febrer per Protecció Civil, amb el màxim consens. El ministre ha 
aclarit que aquest Pla "és una mesura no física de seguretat per garantir els proveïments de les poblacions situades aigües 
avall de Flix, en cas d'un hipotètic episodi de contaminació al riu Ebre". 

D'altra banda, Arias Cañete ha revelat que aquest dimecres es reunirà amb el conseller del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila, i que, dijous, el secretari d'Estat de Medi Ambient visitarà Flix i mantindrà reunions 
amb tots els alcaldes afectats per aquesta obra per detallar el seu abast. 

Finalment, el titular de Medi Ambient ha matisat que aquesta obra "respon exclusivament a la necessitat d'evitar riscos per a 
la població i el medi ambient". 

Font: 
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20130306/54368072281/gobierno-limpieza-pantano-flix.html 
 
Màxim històric d’aus aquàtiques al delta de l’Ebre. El Parc Natural del Delta de l’Ebre del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va realitzar entre el 7 i el 30 de enero el cens 
hivernal d’aus aquàtiques. 
Les dades del cens hivernal d'aus aquàtiques d'aquest 2013, amb més de 287.174 exemplars, se situen un 24% per sobre 
de la mitjana dels últims 10 anys i corresponen al segon màxim històric des de 1972. 
  
El Parc Natural del Delta de l'Ebre del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va realitzar 
entre el 7 i el 30 de gener el cens hivernal d'aus aquàtiques. Trenta-set persones entre personal tècnic del parc, membres 
del cos d'Agents Rurals i voluntaris van participar en aquest cens que es realitza a la principal zona humida de Catalunya. Es 
tracta d'un cens que comporta una gran complexitat, tant per la diversitat d'espècies i d'hàbitats (arrossars, llacunes, riu, 
salines, badies, aiguamolls) com per la gran quantitat d'ocells. Les condicions meteorològiques adverses d'aquest gener, 
particularment pel que fa als forts vents persistents, van dificultar enormement el cens d'aquest any. A diferència dels dos 
últims censos, tots els arrossars de l'hemidelta nord han estat inundats. 
 
El recompte hivernal d'aus aquàtiques al delta de l'Ebre s'integra dins l'International Waterbird Census (IWC), el qual té com 
a objectiu quantificar anualment el nombre d'aus aquàtiques (anàtides, limícoles, ardeids, fotges, etc.) Que hivernen en més 
80 països d'Europa, Àsia i el nord d'Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l'estat de conservació 
d'aquestes espècies i, a escala local, avaluar la capacitat d'acollida de les zones humides del delta de l'Ebre. 
  
Altres espècies, pertanyents a grups diversos i ben representades en aquest cens, han estat els 12.320 flamencs 
Phoenicopterus roseus i als 2.287 capons reials Plegadis falcinellus. Igualment, destaquen els 5 exemplars de cigonya negra 
Ciconia nigra i la xifra extraordinàriament alta de 421 exemplars de gavina corsa Larus audouinii. 
 
Font: 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/76106/Maximo-historico-aves-acuaticas-delta-Ebro 
 
Greenpeace. Premi Artemio Preciós 2013. És professor d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i president de l’ONG Justícia i Pau, està especialitzat en les relacions nord-sud, el comerç 
internacional i el deute extern. 
Els premis Artemio Precioso, que Greenpeace atorga biennalment, se celebren aquest dissabte 2 de març a Barcelona. Ens 
desplacem allà perquè el premiat és una institució a Catalunya (ia la resta de l'Estat) de la defensa dels drets humans, la 
pau i la justícia social, es tracta d'Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945). 
 
És professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i president de l'ONG Justícia i Pau, està 
especialitzat en les relacions nord-sud, el comerç internacional i el deute extern, col · laborant habitualment amb els 
moviments socials. 
 
Arcadi forma part d'aquest grup d'intel · lectuals compromesos, 
activistes socials i pacifistes que fan reflexionar a les noves generacions 
i les inspiren a canviar el món. Per la seva lluita en el context que vivim 
i per encarnar la denúncia al model que ens està destruint, li farem 
aquest petit homenatge al Museu Marítim de Barcelona. 
 
Li hem entrevistat per al proper número de Greenpeace Magazine i us 
podem avançar alguna cosa del que ens va explicar sobre les mesures 
ecologistes a adoptar per sortir de la crisi: "El capitalisme és un sistema 
caduc que, pel seu afany de lucre, és incapaç de cobrir les necessitats 

 
Foto: Greenpeace 
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bàsiques de la població mundial i concentra cada vegada més la riquesa en poques mans.  
 
Alhora destrueix els recursos naturals que, lògicament són limitats [...] han d'aparèixer objectius lligats a l'ecologia com ara 
consum responsable, desaparició de l'obsolescència programada, estalvi energètic, i els coneguts reciclatge i recuperació de 
productes. Tot això, evidentment, en un marc de re-equilibri de la producció i el consum al llarg i ample del planeta" 
 
Els premis Artemio Preciós van sorgir el 2009 amb la vocació de reconèixer les persones la vida personal o professional 
estigui lligada a la defensa del medi ambient i / o la pau. Des de llavors, Greenpeace ha concedit aquest premi anteriorment 
l'escriptor Manuel Rivas i el periodista Gustavo Català. 
  
Artemio Preciós, incansable activista ambiental, va ser un dels fundadors de Greenpeace Espanya. El seu esperit ens anima 
a seguir lluitant per aquest planeta ia reconèixer les persones que lideren el canvi. Gràcies per això, Artemio. 
 
Font: 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/75779/Greenpeace-Premio-Artemio-Precioso 
 
CEDAT-URV: 
 
Pròximo període de preinscripció per al Màster Oficial en Dret Ambiental curs 2013-14 
L'1 de març s'obre la preinscripció per cursar el Màster Universitari Oficial de Dret Ambiental de la URV durant el proper curs 
acadèmic 2013-14. la Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén 
proporcionar coneixements tant de caràcter fonamental com específic en dret del medi ambient, amb especial consideració a 
les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes 
tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. La preocupació social deguda al deteriorament del 
nostre ecosistema s'ha reflectit en l'àmbit jurídic a través de la progressiva implantació de tècniques jurídiques, l'estudi 
s'inclou en el Màster Oficial en Dret Ambiental, com són els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació d'impacte 
ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il 
· lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del medi ambient. La configuració actual del pla d'estudis atorga 
essencial importància a les pràctiques, per tal que els estudiants, des de l'inici, s'acostumin a aplicar els seus coneixements a 
la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari, que habiliti el titulat tant per l'exercici lliure de la professió 
d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny d'estratègies mediambientals, en l'àmbit de 
l'Administració pública i també en el de l'empresa privada. El Màster Universitari en Dret Ambiental: una titulació oficial 
acreditada. La preinscripció en línia es pot fer a: Link Les places són limitades. 
 
Font:  
CEDAT (28 Febrer 2013) 
http://www.cedat.cat/_pdf/documents_master/guia_informativa.pdf 

Convocatòria d’ajuts d’estudis de Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili 
La Universitat Rovira i Virgili convoca ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a cursar estudis de màster universitari 
durant el curs acadèmic 2013-14. Aquests ajuts estan dirigides a estudiants internacionals de nou accés (curs 2013-14) Link 
  
Font:  
CEDAT (28 Febrer 2013) 
http://www.urv.cat/media/upload//arxius/doctorats_masters/Masters/ajudesIntStud13/castella/conv_ajuts_intern_2013-
2014_cast.pdf 
 
Convocatòria del VI Concurs de Fotografia organitzat per la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament 
Sostenible 
Esta oberta la convocatòria del VI Concurs de Fotografies organitzat per la Càtedra DOW7URV de Desenvolupament 
Sostenible. La data límit per presentar la fotografia és el dia 1 d'abril i el lliurament dels premis tindrà local el dia 24 d'abril 
en el marc de les VI Jornades de Química Verda. Tota la informació es troba al web de la Càtedra 
 
Font: 
CEDAT (27 Febrer 2013) 
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html 
http://www.cedat.cat/ 

Visita a l’Estació depuradora d’aigües residuals de Vila-seca i de Salou 
Visita dels alumnes del Màster Universitari en Dret Ambiental curs 2012-2013 a 
l'Estació depuradora d'aigües residuals de Vila-seca i de Salou. 

La visita va servir perquè es aprofundizara en el context tècnic i jurídic en el marc 
de les concessions administratives establertes entre el productor de l'aigua 
regenerada i els usuaris finals d'aquesta, així com observar "in situ" el procés de 

 
Foto: CEDAT
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regeneració aplicada en l'aigua depurada per fer-la apta per al seu reaprofitament.  

Font:  
CEDAT (19 Febrer 2013) 
http://www.cedat.cat/sortides_camp/2012_2013/EDAR.pdf 
http://www.cedat.cat/ 
 
 
Projecció del Documental: ‘El cas Sarayaku’  
Es va projectar a Casa Amèrica Catalunya el documental El cas Sarayaku, d'Arturo Hortas, amb posterior debat sobre la 
problemàtica de l'extracció de riqueses naturals en territoris de les comunitats indígenes. Intervieron en el debat Joan 
Martínez Alier, coordinador europeu del projecte EJOLT (Environmental Justice Organisations Liabilities and Trade), Antoni 
Pigrau, director del Centre de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), de la Universitat Rovira i Virgili, i Arturo Hortas, 
director del documental. Moderat per Leah Temper, l'EJOLT.   
 
Font:  
CEDAT (28 Febrer 2013) 
http://www.americat.cat/es/documental-el-caso-sarayaku 
http://www.cedat.cat/ 
 
NORMATIVA  

Unió Europea: 

Reglamento (UE) nº 109/2013 de la Comisión de 29 de enero de 2013 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) no 748/2009, sobre la lista de operadores de aeronaves  que han realizado una actividad de aviación 
enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE el 1 de enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la que 
se especifica el Estado miembro responsable de la gestión de cada operador, habida cuenta de la ampliación 
del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea a los países de la AELC pertenecientes 
al EEE. 
 
Per a més informació:  
DOUE L 40 de 09.02.2013, p. 1/40.  
http://www.boe.es/doue/2013/040/L00001-00175.pdf 
 
Reglamento (UE) nº 100/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2013 que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima 
 
Per a més informació:  
DOUE L 39 de 09.02.2013, p. 30/39.  
http://www.boe.es/doue/2013/039/L00030-00040.pdf 
 
Reglamento Delegado (UE) nº 114/2013 de la Comisión de 6 de noviembre de 2012 por el que se completa el 
Reglamento (UE) nº 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas aplicables a 
las solicitudes de excepción respecto a los objetivos de emisiones específicas de CO2 para los vehículos 
comerciales ligeros nuevos 
 
Per a més informació:  
DOUE L 38 de 09.02.2013, p. 1/38.  
http://www.boe.es/doue/2013/038/L00001-00010.pdf 
 
Reglamento (UE) nº 143/2013 de la Comisión de 19 de febrero de 2013 por el que se modifica la Directiva 
2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 692/2008 de la Comisión en lo 
que respecta a la determinación de las emisiones de CO2 de los vehículos presentados a homologación de 
tipo multifásica.  
 
Per a més informació:  
DOUE L 47 de 20.02.2013, p. 47/51.  
http://www.boe.es/doue/2013/047/L00051-00055.pdf 
 
Espanya: 

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de 
Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales.  
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Per a més informació:  
BOE, núm. 35 de 09 de febrer de 2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/09/pdfs/BOE-A-2013-1376.pdf 
 
Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca el 
procedimiento de asignación de cantidades de producción de biodiesel para el cómputo del cumplimiento de 
los objetivos obligatorios de biocarburantes. 

Per a més informació:  
BOE, núm. 35 de 09 de febrer de 2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/09/pdfs/BOE-A-2013-1375.pdf 
 
Orden PRE/255/2013, de 14 de febrero, por la que se incluyen las sustancias activas óxido de cobre (II), 
hidróxido de cobre (II), carbonato básico de cobre, bendiocarb y flufenoxurón en el anexo I del Real Decreto 
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas.  

Per a més informació:  
BOE, núm. 19 de 09 de febrer de 2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1784.pdf 
 
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el plazo de presentación de 
solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de la 
Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza 
medioambientales y LIFE+ Información y Comunicación, convocatoria 2013. 

Per a més informació:  
BOE, núm. 53 de 02 de març de 2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/02/pdfs/BOE-A-2013-2331.pdf 
 
Orden AAA/351/2013, de 27 de febrero, sobre tarifas del área española del Registro de la Unión Europea en 
el marco de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero.  
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 55 de 05 de març de 2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/05/pdfs/BOE-A-2013-2440.pdf 
 
Catalunya: 

Orden AAM/15/2013, de 14 de febrero, por el cual se modifica las bases reguladoras de las ayudas para la 
diversificación económica de las zonas rurales del programa Leader en el marco del Eje 4 del Programa de 
desarrollo rural de Cataluña 2007-2013, aprobadas por el Orden AAM/429/2012, de 21 de diciembre. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6319 de 20 de febrer de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6319/1285689.pdf 
 

 JURISPRUDENCIA 
  

Unió Europea: 

Decisión del Consejo de 12 de febrero de 2013 relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del 
Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación suplementario al Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 
 
Per a més informació:  
http://www.boe.es/doue/2013/046/L00001-00007.pdf 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de diciembre de 2012 — Comisión Europea/Irlanda 
(Asunto C-374/11) (1) (Incumplimiento de Estado — Directiva 75/442/CEE — Aguas residuales urbanas 
eliminadas a través de fosas sépticas en medio rural — Sentencia del Tribunal de Justicia declarativa de un 
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incumplimiento — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Medidas de ejecución de una sentencia del Tribunal de 
Justicia — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Cantidad a tanto alzado) 
 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:046:0009:0009:ES:PDF 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de diciembre de 2012 — Comisión Europea/República 
Italiana (Asunto C-68/11) (1) («Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva 1999/30/CE — 
Control de la contaminación — Valores límite aplicables a las concentraciones de PM10 en el aire ambiente») 
 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:046:0003:0003:ES:PDF 
 
Espanya: 

Sentencia del Tribunal Supremo de 07 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª. Ponente: José 
Antonio Montero Fernandez). Sujeción a ITP de la Autorización para la instalación de un Parque Eólico, art. 
13.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993. Ley 40/1994. Actividades del Sistema Eléctrico constituyen un 
servicio Público. Valoración. Plazo prescripción – dies a quo.  
 
Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6643150&links=medioambi
ental&optimize=20130301&publicinterface=true 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: 
Eduardo Calvino Rojas) Urbanismo. Plan Especial. Anulación. Mismas razones que llevaron a declarar la 
nulidad de la Modificación del Plan General de Ordenación a cuya aprobación definitiva está condicionada la 
efectividad de aquél Plan Especial.  

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6638282&links=medioambi
ental&optimize=20130225&publicinterface=true 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2013 (Sala de lo Penal, Sección 1ª. Ponente: Miguel 
Colmenero Menendez de Luarca). Delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Estimatoria. 
Conducta Imprudente: requisitos exigidos por la Jurisprudencia Sal II del Tribunal Supremo – Calificación 
como Grave.  

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6638235&links=ambiente&
optimize=20130225&publicinterface=true 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2013 (Sala de lo Penal, Sección 1ª. Ponente: Candido 
Conde-Pumpido Touron). Delito contra el Medio Ambiente. Emisión de Ruidos. Contaminación Acústica. Bien 
Jurídico Portegido. Elementos del Delito. Exclusión del Delito Continuado. Delito de Peligro Hipotético o 
potencial que ocurre cuando la conducta es idónea para originar un riesgo grave para el bien protegido.  

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6637374&links=ambiente&
optimize=20130222&publicinterface=true 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 991. Ponente: 
Ricardo Enriquez Sancho). Ordenanza. Prohibición de la Instalación de infraestructuras Radioeléctricas de 
Telecomunicación. Antenas a 100 metros de Zonas Sensibles.   

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6643150&links=medioambi
ental&optimize=20130301&publicinterface=true 
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Tribunal Constitucional. Recurso de Inconstitucionalidad. Preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica de Cataluña. Competencias sobre 
medio ambiente, infraestructuras de transporte y sistema de responsabilidad de las Administraciones 
Públicas: inaplicabilidad a las infraestructuras de titularidad estatal del precepto legal autonómico relativo al 
plan de medidas para minimizar el impacto acústico. Voto Particular. 

Per a més informació:  
BOE núm. 37 de 12 de febrero de 2013  
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/12/pdfs/BOE-A-2013-1512.pdf 
  
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2013 ( Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: 
Eduardo Calvo Rojas). Modificación del Plan General de Avilés. Regular la Red Pública de Absorción 
Neumática de basuras. Redes Generales de Servicios. Costes de Ejecución. Ley de Suelo 8/2077 y su Texto 
Refundido. Clausura de Inviabilidad económica por Costes Excesivos.  

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6638966&links=medioambi
ental&optimize=20130226&publicinterface=true 

Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, Ponente: José 
Manuel Bandres Sanchez-Cruzat). Permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Alta Mar 1» y 
«Alta Mar 2». Competencia Municipal.  

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6643111&links=medioambi
ental&optimize=20130301&publicinterface=true 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª, Ponente: 
Rafael Fernández Valverde). Medida Cautelar de Suspensión. Declaración de Parque Natural. Ausencia de 
periculum in mora, fumus boni iuris e intereses favorables pese a la existencia de previos pronunciamientos 
jurisdiccionales. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6643123&links=medioambi
ental&optimize=20130301&publicinterface=true 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de febrero 2013 ( Sala de lo Contencioso, Sección 1ª. Ponente: 
Fernando de Mateo Menendez). Medio Ambiente. Deslinde. Bienes de Dominio Público Marítimo-terrestre del 
Tramo de Costa de unos 47.806 metros de longitud.  

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6645358&links=ambiente
&optimize=20130304&publicinterface=true 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 1ª. Ponente: 
Fernando de Mateo Menendez). Medio Ambiente.  Concesión de Ocupación de Dominio Público. Disposición 
Primera de la Ley de Costas. Desestimatoria.  

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6645361&links=ambiente
&optimize=20130304&publicinterface=true 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 1ª. Ponente: 
Fernando de Mateo Menendez). Medio Ambiente. Responsabilidad Patrimonial. Limitación de los Derechos de 
Caza en Parque Nacional Monfragüe. Entrada en vigor de la Lay 1/2007 de marzo de Declaración del Parque 
Nacional. Desestimatoria.  

Font: 
CENDOJ 
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6645360&links=ambiente
&optimize=20130304&publicinterface=true 
 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 1ª. Ponente: 
Fernando de Mateo Menendez). Medio Ambiente. Deslinde. Bienes de Dominio Publico Marítimo- terrestre del 
tramo de Costa de unos 2.206 metros de longitud. Desembocadura del río Mijares. Caducidad. Derecho de 
Propiedad. Justificación. Desestimatoria.  

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6645359&links=ambiente
&optimize=20130304&publicinterface=true 
 
Catalunya: 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28 de noviembre de 2012. Sala de lo Contencioso. 
Sede de Barcelona. Sección 4ª. Recurso número 1.590-2009. Ponente Dña. Maria José Moseñe 
Gracia. Responsabilidad patrimonial; Culpa in vigilando; Concesión; Autorización; Distribución de gas; Pozos; 
Evaluación ambiental; Pericial. 

Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6623854&links=medi%20
ambient&optimize=20130208&publicinterface=true 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de diciembre de 2012. Sala de lo contencioso. 
Sede de Barcelona. Sección 4ª. Recurso número 1.348-2009. Ponente Dña. Maria Fernanda Navarro 
Zuloaga. Responsabilidad patrimonial; Actos propios; Vertidos; Desestimatoria. 

Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6623880&links=medi%20
ambient&optimize=20130208&publicinterface=true 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de diciembre de 2012. Sala de lo Contencioso. 
Sede de Barcelona. Sección 3ª. Recurso número 279-2010. Ponente D. Manuel Taboas 
Bentanachs. Urbanismo; Nulidad; Ordenación territorial; Espacios de protección especial. 

Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6631709&links=medioamb
iental&optimize=20130218&publicinterface=true 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de diciembre de 2012. Sala de lo Contencioso. 
Sede de Barcelona. Sección 2ª. Recurso número 479-2012. Ponente D. Héctor García Morago. Urbanismo; 
Expropiación; Impugnación indirecta; Acción pública; Derechos de participación. 

Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6622358&links=&optimize
=20130207&publicinterface=true 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 22 de noviembre de 2012. Sala de lo Penal. Sede de 
Tarragona. Sección 2ª. Recurso número 774-2012. Ponente D. José Manuel Sánchez Siscart. Urbanismo; 
Ordenación del territorio; Autorizable; Absolución. 

Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6603275&links=medioamb
iental&optimize=20130115&publicinterface=true 
 
ARTÍCLES 

El Principio de No Regresión en materia ambiental: análisis de dos casos de directrices transgresoras 
Auditoría ambiental al proyecto “Kori Kollo” 
China: el amargo precio de un desarrollo insostenible 
Las tasas también contra el medio ambiente 
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La acreditación de la necesidad de vivienda como requisito para la transformación del suelo rural (comentario 
a las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2012 sobre la «ecociudad» de Logroño) 
 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 

Morata, Francesc y Sandoval, Solorio (eds.) European energy policy: an environmental approach. Cheltenham, UK: Edward 
Elgar Publishing, 2012. 
Clò, Stefano. European emissions trading in practice: an economic analysis, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: 
Edward Elgar, 2011.  
Gallaher, Michael P. Investments in energy technology, Cheltenham: Edward Elgar, 2012 
R. Rayfuse, S.V. Scott (eds.) International law in the era of climate change. Cheltenham: Edward Elgar, 2012. 
Faunce, Thomas Alured. Nanotechnology for a sustainable world: global artificial photosynthesis as nanotechnology's moral 
culmination. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2012.  
Martin, Pamela. Oil in the soil: the politics of paying to preserve the Amazon. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2011 
 
AGENDA  
 
Mediterráneo Vivo, Entre Dos Aguas, de los Aiguamolls de l'Empordà a las Islas Medes 
Del 2 de febrer al 21 de juliol es podrà visitar l’exposició "Mediterráneo Vivo, Entre Dos Aguas, de los Aiguamolls de 
l'Empordà a las Islas Medes". Un viatge que s’inicia en la història de les illes i que us introduirà fins als seus fons marins. Es 
poden escoltar els sons dels dofins i conèixer l’extraordinària biodiversitat de les illes Medes: un espai privilegiat i 
afortunadament protegit, clau per entendre el mitjà marí del Mediterrani. 
 
Data: 2 de febrer – 21 de juliol  
Lloc: Ecomuseu Farinera, Carrer Sant Francesc 5, 17486 Castelló d'Empúries 
Organitza: Ajuntament de Castelló d'Empúries, Ecomuseu Farinera, Diputació de Girona, Biblioteca Ramon Bordes i 
Estragués, Generalitat de Catalunya departament de Cultura i departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i 
Medi Natural, Parc Natural de Montgrí, Medes i Baix Ter.  
 
Per a més informació:  
http://www.ecomuseu-farinera.org/inici/comunicacio/11.php?id_pagina=11&id_agenda=233 
 
L’oceà i la manera com governa tots els aspectes del temps i el clima. Acidificació oceànica. 
La jornada mostrarà el paper de l'oceà en el clima i les conseqüències de les activitats humanes en el medi ambient marí, 
focalitzant en l'acidificació de l'oceà. En aquesta jornada s'exploraran alguns dels aspectes relacionats amb l'intercanvi de 
calor, circulació superficial i profunda, així com els principals fenòmens interanuals (com El Nen), per entendre millor tant les 
causes com les conseqüències de les relacionis oceà - clima i com les activitat humanes impacten d'una forma àmplia i 
diversa. 
 
Va dirigit a estudiants i professors de batxillerat; estudiants i professionals de les CCAA són benvinguts. L'objectiu general és 
donar a conèixer els últims progressos en les Ciències Ambientals. A part, apropar als estudiants i altres professionals 
interessats en els temes ambientals de més actualitat presentats per reconeguts professors i investigadors de la UAB. 
 
Data: 16 de març 
Lloc: Facultat de Ciències UAB  
Organitza: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
 
Per a més informació:  
http://www.monsostenible.net/catala/agenda/locea-i-la-manera-com-governa-tots-els-aspectes-del-temps-i-el-clima--
acidificacio-oceanica--facultat-de-ciencies-de-la-uab--cerdanyola-bellaterra/ 
 
Recursos para fer reformes saludables 
Taller, destinat al públic en general, sobre bioconstrucció, la qual impulsa una nova forma de construir i rehabilitar i evita les 
substàncies sintètiques que poden ser perjudicials per la salut, apostant per materials no tan agressius i tòxics. 
 
Un taller en el que es podran tocar, fer olor i sentir com són aquests materials i es facilitaran recursos per saber com i on 
adquirir-los. A càrrec de Silvia Ferrer-Dalmau i Iciar Sen, arquitectes i membres de l'Associació BaM (Bioarquitectura 
Mediterránea). 
 
Data: 19 de març 
Lloc: Aula Ambiental del Punt verd de barri de la Sagrada Família, c/Lepant  281-283, cantonada Provença, Barcelona.  
Organitza: Aula Ambiental de la Sagrada Família 
 
Per a més informació:  
http://www.monsostenible.net/catala/agenda/locea-i-la-manera-com-governa-tots-els-aspectes-del-temps-i-el-clima--
acidificacio-oceanica--facultat-de-ciencies-de-la-uab--cerdanyola-bellaterra/ 
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Cicle de conferències de l’Aula d’Ecologia 
Durant el mes de març es desenvoluparà part del cicle de conferències "Aula d'Ecologia" impulsat per l'Ajuntament de 
Barcelona conjuntament amb la UAB i el CREAF. 
 
L'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir un espai per a la reflexió i el debat i contribuir a la cultura de la sostenibilitat i 
l'autosuficiència energètica a la ciutat de Barcelona. Totes les sessions es faran en el Centre Cívic La Sedeta (C/ Sicília, 321) 
a les 19.30 hores. L'entrada és lliure i gratuïta amb aforament limitat.  
 
Les conferències pendents per aquest mes de març son les següents:  
19 març 
Plagues i malalties de l’arbrat ornamental de Barcelona 
Josep Maria Riba Flinch. Biòleg free-lance, especialista en patologíes dels àrbres. 
 
26 març 
Reptes teòrics i pràctics en la valoració econòmica de la biodiversitat 
Erik Gómez-Baggethun. Ambientòleg. Investigador del ICTA-UAB 
 
Data: 19 i 26 de març  
Lloc: Centre Cívic La Sedeta (C/ Sicília, 321), Barcelona.  
Organitza: Ajuntament de Barcelona conjuntamente con la UAB i el CREAF 
 
Per a més informació:  
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=33864ac8e344c3
10VgnVCM10000072fea8c0RCRD 
 
Curs de ACV y SimaPro 
Introducció a l'anàlisi del cicle de vida i modelització mitjançant el programari simapro. El curs té per objectiu transmetre els 
conceptes bàsics de l'anàlisi del cicle de vida (ACV) a partir del programari *Simapro, programa dissenyat per facilitar el 
càlcul de ACVs. Els destinataris del curs són totes aquelles persones que es vulguin introduir en les ACVs, amb coneixements 
bàsics o mitjans de Simapro com a eina de càlcul.  
 
El curs està organitzat i dirigit per l’empresa Lavola, distribuïdor del software Simapro a Espanya. 
 
Data: 20-22 de març   
Lloc: Lavola, c. Pamplona 96 local 19, 08018, Barcelona. 
Organitza: Lavola 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/marc
/20032013%20Curs%20ACV%20i%20SimaPro/Curs_Simapro_BCN_mar2013.pdf 
 
Cicle de Cinema & Bicicleta 
La bicicleta. 2006. De Sigfrid Monleón. Un cicle de cinema en què la bicicleta és el fil argumental o bé té un paper simbòlic 
destacat. Creiem en aquest mitjà de transport alternatiu a les ciutats petites i mitjanes davant el paradigma del creixement 
capitalista representat pel cotxe. Volem contribuir en aquesta qüestió, mitjançant el cinema, per debatre el futur del paper 
de la bicicleta en aquest món i, particularment, de Figueres. 
  
Data: 23 de març   
Lloc: Can Met, Carrer Sant Vicenç  30, Figueres. 
Organitza: Institució Alt Empordanesa per a l'Estudi i Defensa de la Natura (IAEDEN) i Associació IMAGO. 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.60989fe8099f1c824e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=824981eb1a
7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=824981eb1a7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detal
l&contentid=591d7c021fcfc310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD#MesInfo 
 
Gestió autònoma i sostenible de l’aigua 
Curs que tracta, entre uns altres, tècniques com a recollida de pluvials, estalvi i eficiència, recirculació d'aigües grises, vàter 
sec, etc. L'aigua, en gran part del nostre territori, és un ben escàs i cada vegada es fa més evident la necessitat de 
gestionar-la de la forma més intel·ligent possible, només d'aquesta manera podrem assegurar-nos el seu proveïment, evitar 
malgastar-la i la contaminació del mitjà que ocorren de la seva mala gestió. Vols que la teva casa sigui autosuficient en el 
tema de l'aigua? Saps com aprofitar les aigües de la pluja? Recuperarem pràctiques mil·lenàries com les cisternes o les 
comunes i veurem sistemes nous com la depuració i recirculació de les aigües grises, imprescindibles per als reptes de futur 
que es plantegen per a una vida més respectuosa amb els recursos naturals. 
Data: 13-27 d’abril   
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Lloc: Finca de Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa, Ctra. 1411-b Manresa-Barcelona, Manresa 
Organitza: Era, Espai de Recursos Agroecològics 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/abril/
13042013%20gestio%20aigua/aigua1.pdf 
 
Curs pràctic sobre identificació de rastres i altres indicis de fauna salvatge 
Si li agrada la naturalesa i vol aprendre a descobrir rastres i altres indicis de fauna, el *Raspinell proposa un curs pràctic 
sobre identificació de rastres. L'activitat es dirigeix a tots els públics: estudiants i no estudiants. Les sortides del curs tindran 
com a objectiu detectar, en *situ, la presència de fauna per reconèixer les espècies i aprendre el seu comportament. A partir 
de l'anàlisi de les rastres, s'interpretessin trepitjades, excrements, *egagròpiles, zones d'alimentació, caus i nius.  
 
CRÈDITOS DE LLIURE ELECCIÓ (UdG): Les Facultats d'Educació i Psicologia, de Lletres, de Ciències, de Dret, de Ciències 
Econòmiques i Empresarials, de Turisme i l'Escola Politècnica Superior reconeixen un crèdit de lliure elecció per als 
estudiants que assisteixin i obtinguin el certificat d'apte d'un examen escrit. 
  
Data: 13-14 d’abril   
Lloc: Escola de Natura Can Lleonart Catalunya 
Organitza: El Raspinell - Gestió i Educació ambiental.  
 
Per a més informació:  
http://www.elraspinell.com/novetats/rastres.htm 
 
Paisatges de sureres. Mediterrani. Divers.  
Fins al 14 d'abril es podrà gaudir d'una exposició fotogràfica sobre la diversitat i riquesa paisatgística dels territoris de 
sureres a escala estatal al Museu del Suro de Palafrugell, de la mà de Lluís Català, fotògraf professional. Aquest projecte 
capta la realitat forestal de les comunitats de sureres i transmet els valors ecològics, paisatgístics i socials. 
 
Data: febrer – 14 d’abril del 2013  
Lloc: Centre Cívic La Sedeta (C/ Sicília, 321), Barcelona.  
Organitza: Museu del Suro de Palafrugell, Ayuntamiento de Palafrugell y Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya. 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/febre
r/01022013%20Exposicio%20Paisatge%20Surer/paisatge_surer.pdf 
 
Congrés Bilbao Marine Energy Week 2013 
Congrés centrat en les energies renovables marines. Engloba diferents esdeveniments que permetran tenir un acostament al 
tema des de diferents punts de vista. 
 
Data: 15-19 d’abril del 2013  
Lloc: Bilbao Exhibition Centre, Ronda de Azkue  1, 48902 Ansio-Barakaldo. 
Organitza: Gobierno vasco, Ente Vasco de la Energia, Tecnalia i Bilbao Exhibition Centre. 
 
Per a més informació:  
http://www.sinaval-bmew.eu/ 
 
Congrés CONSOIL - AQUACONSOIL 2013 
El CONSOIL és el major congrés Europeu en gestió de sòls, aigües subterrànies i sediments contaminats. El congrés se 
celebra cada 3 anys des de 1985, sent les passades tres edicions a Salzburg (2010), Milà (2008) i Bordeus (2005). 
 
Els organitzadors permanents del congressos són el TNO-Deltares (Holanda) i el UFZ (Alemanya) dues institucions europees 
de recerca i desenvolupament en el camp de la tecnologia ambiental de gran prestigi mundial. 
  
Aquesta XII edició, que tindrà lloc en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona, pansa a denominar-se per 
primera vegada AQUACONSOIL i incorpora com a novetat, la gestió de l'aigua en àrees àrides i semiáridas i temes 
relacionats amb els usos tecnològics del sòl com l'energia geotèrmica, la captura i l'emmagatzematge de CO2 i aspectes 
relacionats amb l'enginyeria verda lligada a l'entorn urbà. 
 
S'esperen uns 1.000 delegats provinents de tot el món, principalment d'instituts de recerca, organitzacions governamentals, 
indústria química i ambiental, assessories i grans enginyeries ambientals. Durant la celebració del congrés es duran a terme 
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6 sessions paral·leles diàries, amb més de 360 sessions orals (lectures), 200 pòsters, 5 visites tècniques programades, 
existint un espai habilitat per a una fira comercial amb *stands per a empreses i corporacions del sector. 
 
Data: 16-19 d’abril del 2013  
Lloc: CCIB - Centre Convencions Internacional de Barcelona, Passeig Taulat, Barcelona.  
Organitza: TNO-Deltares i UFZ 
 
Per a més informació:  
http://www.aquaconsoil.org/AquaConSoil2013/Start.html 
 
Festival Internacional MIMA 2013 
Del 5 al 9 de juny de 2013, l'Estartit acollirà el Festival Internacional de la Imatge Submarina Medes Imatge i Medi 
ambient (ACARONA). El programa mantindrà la seva estructura habitual sent l'apartat dels concursos el més rellevant: 
- Open Internacional de fotografía submarina. 
- Concurs en línia de fotografia submarina. 
- Concurs internacional de video i cinema submarí. 
 
A partir del 20 febrer van quedar oberts els períodes d'inscripció als concursos. Els reglaments estan disponibles en la web 
de l'esdeveniment. 
 
Data: 5-9 de juny  
Lloc: Torroella de Montgrí-l´Estartit 
Organitza: Ajuntament de Torroella de Montgrí. Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter. Generalitat de 
Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
 
Per a més informació:  
http://www.mima-medes.org/2013/main.php 
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