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L’assot del foc 

Aquest ha estat un estiu particularment desastrós pel que fa als incendis forestals que s’han multiplicat en el conjunt del 
territori de l’Estat espanyol, molts dels quals, d’altra banda, han afectat espais protegits, incrementant així l’amenaça cap a 
la biodiversitat, el patrimoni natural i el paisatge. 

Segurament, a banda de factors que superen amb escreix l’acció de les administracions públiques espanyoles —com ara el 
canvi climàtic, el qual, en tot cas, tampoc no sembla que hagi rebut l’atenció que mereix ni suscitat els esforços que 
requereix—, l’abandó del medi rural constitueix, segurament, un factor de primera magnitud en la persistència i l’extensió 
dels incendis forestals. 

Efectivament, la desaparició de pràctiques tradicionals de gestió dels boscos —tant a causa de l’evolució tecnològica com de 
l’econòmica— no ha donat pas a noves formes de cura del bosc, la qual cosa, en acabat, genera un augment incontrolat de 
la biomassa que actua com a combustible davant de l’acció del foc. 

Això fa els boscos particularment vulnerables als incendis, ja que proporciona el mitjà per a la propagació del foc que, d’altra 
banda, és causat en la major part d’ocasions per comportaments irresponsables, molts dels quals són subsumibles en els 
tipus penals corresponents. 

Per tot això, es recomanable una política forestal d’espectre ampli, que redueixi les situacions de risc a través d’una gestió 
raonable dels boscos, a més de combatre els comportaments humans, alguns d’ells socialment acceptat, que acaben 
encenent la metxa. Com sempre, resta el dubte de si els responsables polítics estaran a l’alçada. 

Setembre 2012 

 

Internacional:  

Novetats a la Conferència Canvi Climàtic a Bangkok 
 
Els països desenvolupats no estan disposats a incrementar les seves propostes de reducció d'emissions, fins i tot la UE ha 
qualificat de “Wishful thinking” (fer-se il·lusions) l'augment d'objectius. Els països en desenvolupament volen seguir 
mantenint la diferenciació a la baixa quant a compromisos i accions, tal com figura en el Pla d'Acció de Bali, i no accepten 
ser ficats en el mateix sac que els països desenvolupats.  
 
D'altra banda, segueix sense resoldre's la incertesa sobre el finançament a partir de 2013, i no hi ha hagut avanços en REDD 
+ (Reducció d'Emissions produïdes per la Desforestació i la Degradació forestal als països en desenvolupament).  
 
L'única novetat podria ser una nova aliança creada entre 20 països asiàtics, llatinoamericans i africans, que s'autodenominen 
“Like-minded group” que junts representen un potent bloc econòmic. Caldrà esperar a veure com juguen les seves cartes. 

Tarragona
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Des del matí del 30 d'agost fins al dimecres 5 de setembre els representants de 18 països es reuneixen en la Conferència 
Canvi Climàtic a Bangkok (Tailàndia) per ultimar el document de treball que es 
debatrà en la propera COP que tindrà lloc a Doha (Qatar) el proper mes de 
novembre. En 2012 finalitza el primer període de compromís del Protocol de 
Kyoto i encara no s'ha acordat un compromís internacional que ho substitueixi. 
  
WWF estarà present en la reunió, per fer arribar la seva posició sobre la urgència 
d'agilitzar el procés, ja que el retard per arribar a un acord significarà majors 
costos en el futur.  
 
“Cada vegada queda menys temps i mentrestant, les emissions segueixen 
augmentant i el seu efectes es fan notar cada vegada més: increment en el 
nombre i intensitat d'ones de calor, sequeres, incendis, es baten records en el 
desgelament de la capa de gel estival de l'àrtic….És hora de passar a l'acció, de 
deixar de mirar cap a un altre costat i d'emprendre accions que ens encaminin a 
sortir d'aquesta crisi climàtica. Com més triguem més costós serà econòmica, 
ecològica i socialment” afirma Mar Asunción, Responsable del Programa de Canvi 
Climàtic de WWF. 
 
Una delegació internacional composta per membres de WWF aterra demà a Bangkok (Tailàndia) en el que constitueix la 
reunió prèvia a la COP 18 que se celebrarà a partir del 26 de novembre a Doha (Qatar). L'organització té com a objectiu 
aconseguir que els països es comprometin al fet que les emissions globals aconsegueixin el seu pic màxim en 2015 - tres 
anys a partir d'ara - i la seva dràstica disminució a partir d'aquesta data. 
 
Durant aquest termini, s'espera que els governs del món arribin a un acord sobre un règim climàtic global, vinculant, que 
garanteixi de manera constant el descens de les emissions i un desenvolupament econòmic i social sostenible basat en un 
nivell de baixes emissions de carboni. 
 
Font:  
WWF (4 de Setembre de 2012) 
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?22201/Novedades‐en‐la‐Conferencia‐Cambio‐Climtico‐en‐Bangkok 

Biomassa il·lumina el Senegal rural  

Una nova central elèctrica a l'oriental llogaret senegalès de Kalom, alimentada amb desfets agrícoles, il·lumina llars, alleuja 
la càrrega domèstica de les dones i fins i tot permet que alguns dels residents guanyin diners.  
 
El generador de 32 quilowatts, que usa peles de  cacahuet i tiges seques 
de mill com a combustible, va ser construït amb 245.000 dòlars aportats 
per la Societat Alemanya per a les Inversions i el Desenvolupament (DEG) 
i l'empresa elèctrica municipal alemanya  Stadtwerke  Mainz.  
 
La llevadora del lloc,  Ami  Mbaye, està feliç de tenir llum elèctrica en el 
llogaret. Abans depenia de llanternes per assistir un part a la nit, però en 
comptar amb electricitat en el centre de salut li resulta molt més fàcil 
atendre als seus pacients.  
 
"No era fàcil treballar de nit. Ara no tenim cap problema. Però sí 
necessitem que el govern instal·li equipament addicional, per poder ser 
més efectives", va dir a IPS.  
 
"Abans tots pagaven 100 francs  CFA (18 centaus de dòlar) per carregador 
per a les bateries dels nostres telèfons cel·lulars", va dir  Abdoulaye  Faye, 
un mestre de Kalom.  
 
"Les hi donàvem a un jove que les portava fins al poble més proper,  Fatick, a més de 20 quilòmetres de distància. Després 
calia esperar una setmana per recuperar-los. Ara simplement els carreguem a casa", va explicar. 
 
Faye va dir que els residus agrícoles que abans descartaven ara s'han tornat una font d'ingressos. "Paguen almenys 125 
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francs  CFA (23 centaus de dòlar) per quilogram, depenent de la qualitat dels desfets, així que la seva recol·lecció manté a 
la gent ocupada, especialment als joves. De vegades jo també ho faig", va assenyalar.  
 
Almami N’Diaye, qui administra la planta, va dir que, per començar, generarà amb prou feines 15 per cent de la seva 
capacitat total. "Per il·luminar el llogaret durant una setmana, necessitem tres tones de peles i brossa de mill. No ens falta 
combustible perquè els vilatans tenen l'hàbit de guardar aquests residus" després de la collita, va dir a IPS.  
 
François  Sène, un agricultor del llogaret, va declarar a IPS que, des que va començar a funcionar la central, ell i la seva 
família surten cada dia a buscar combustible per a la planta.  
 
"Es pot guanyar 5.000 francs CFA (9,50 dòlars) per dia. Així que després que acabem en el nostre establiment, surto amb 
les meves dues esposes i els meus cinc fills per veure què desfets agrícoles podem trobar. És una benedicció guanyar una 
mica de diners d'aquesta manera", va expressar.  
 
Wolla Ndiaye, senador i habitant del llogaret, va dir que cada casa paga el que consumeix, depenent de la quantitat de 
bombetes i elecrodomèstics que usi, i el preu per quilowatt/hora és de 250 francs CFA (47 centaus de dòlar).  
 
"Els 115 terrenys dels 1.300 habitants del llogaret estan connectats a la xarxa elèctrica, exceptuant tres cases que encara 
estan en construcció. I més de 80 per cent de l'energia generada (encara) no s'usa", va agregar. 
 
Però Ndiaye va explicar que, per cobrir els costos operatius mensuals de la planta -que varien entre 95 i 115 dòlars- serà 
important que les altres 15 llogarets de l'àrea es connectin a la central elèctrica.  
 
Font:  
Ecoportal (5 de Setembre de 2012) 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Biomasa_ilumina_al_Senegal_rural  

Vessament  de cru afecta platges d'implantació de tortugues en perill a Mèxic  

 Un vessi de cru en les costes del Pacífic mexicà va embrutar dues platges considerades santuaris per a la implantació de les 
espècies de tortuga marines golfina i llaüt, que estan en perill crític d'extinció, va denunciar el diumenge l'organització 
ecologista Costasalvaje. 

"Residus de cru vessats per Pemex, van arribar a les platges de Morro Ayuta i Barra de la Cruz", a l'estat d'Oaxaca (sud), 
"prioritàries per l'arribada de les espècies de tortuga marina golfina i 
llaüt", va indicar l'ONG en un comunicat. 

El vessament de 18.000 litres de cru, que va tenir lloc el passat 11 
d'agost en unes instal·lacions de la petroliera estatal mexicana Pemex, va 
viatjar fins a 120 km i va arribar a aquestes platges, va explicar 
Costasalvaje, que es dedica principalment a la conservació d'ecosistemes 
marins i costaners. 

Segons aquesta organització, la contaminació de la platja de Morro Ayuta 
va coincidir amb l'inici de l'arribada de les tortugues golfines amb almenys 
1.500 femelles nidificadores. 

La platja Barra de la Cruz, va agregar, està reconeguda per la Unesco 
"per la importància dels seus aiguamolls i és santuari de la tortuga llaüt, 
del qual la població de femelles nidificadores  no depassa els 1.000 
exemplars al Pacífic mexicà i es troba a la vora de l'extinció en el Pacífic 
oriental". 

"Almenys, 13 tortugues mortes i tacades de petroli, van ser detectades en dies passats per personal de la Procuraduria 
Federal de Protecció a l'Ambient per diverses platges afectades" a causa de l'abocament, va afirmar Costasalvaje, que va 
exigir que la petroliera sigui obligada a implementar un programa de restauració i compensació ambiental. 

Font: 
El universo (4 de Setembre de 2012) 
http://www.eluniverso.com/2012/09/02/1/1430/derrame-crudo-afecta-playas-anidacion-tortugas-peligro-mexico.html  
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L'Àrtic desprendrà 44 milions de tones de carboni a l'atmosfera  

La descongelació de plaques de gel congelades des de l'era Glacial en l'Àrtic provocarà l'emissió de 44 milions de tones de 
carboni a l’ atmosfera, deu vegades més del que es creia fins ara i una emissió massiva de gasos d'efecte hivernacle, segons 
un estudi de la Universitat d'Estocolm, la coautora del qual, Laura Sánchez-García, treballa actualment en el Institut Català 
de Ciències del Clima. 
 
El treball, que publica 'Nature', constata que l'augment de temperatures mitjanes a l'Àrtic està causant ja la descongelació 
del permafrost -sòl semipermanentement congelat- durant més temps a l'estiu i a major profunditat, en un procés que "està 
fermament en marxa". 
 
En declaracions a Europa Press, la coautora de l'estudi ha explicat que aquest augment de la temperatura, que és d'un 1,5 
graus a Espanya i el doble a l'Àrtic, implica conseqüències en el desglaç progressiu de plaques congelades fa 40 milions 
d'anys i que acumulen carboni que fins ara estava inactiu. 
 

Amb el desglaç "s'activen dipòsits de carboni anteriorment protegits pel gel", que 
es traduiran en una emissió de carboni, la majoria en forma de CO2, però també 
de metà, ha advertit la investigadora. 
 
Els investigadors, que van realitzar una extensiva campanya de recollida de 
mostres en 2008 amb l'anàlisi de 200 sediments marins, 130 estacions i 50.000 
litres d'aigua, assenyalen que el carboni orgànic contingut al permafrost àrtic 
suggereix que aproximadament dos terços d'aquest carboni s'escaparà a la 
atmosfera directament. 
 
"La rellevància d'aquest estudi radica a l'envergadura d'una campanya de 
mostreig i estudi 'in situ' sense precedents per l'extensió i la quantitat de 
mostres recollides", ha assenyalat la científica. 
 

Per a la investigadora, és summament important estudiar la interacció entre l'escalfament climàtic i les emissions de dipòsits 
de carboni continguts a la costa i el permafrost submarí. 
 
En contra del que es creia, l'erosió del  Yedoma -tipus de sòl àrtic ric en gel i carboni orgànic- aporta la major proporció de 
carboni orgànic acumulat en els sediments marins, en comparació a fonts marines o fonts terrestres d'origen fluvial. 
 
Font:  
Ecoticias (30 d’ Agost de 2012) 
http://www.ecoticias.com/co2/69797/%C3%81rtico-desprendera-millones-toneladas-carbono-atmosfera  

Utilitzen cafè per remoure metalls pesats de l'aigua   

Els metalls pesats estan entre els principals contaminants de l'aigua i els que causen danys als sòls exposats a aquestes 
aigües. 
 
Amb un estudi en el qual van trobar que els grans de cafè mòlt adsorbent 
metalls pesats de l'aigua, dos estudiants de la Universitat Nacional (UN) 
van guanyar un premi de la Universitat del Valle. John Alexander Pachón 
Morales i Nathalie Gisela Vega Àvila, estudiants d'Enginyeria Química, van 
rebre el premi a la millor ponència en el XXII Trobada Nacional 
d'Estudiants d'Enginyeria Química i de Processos (ENEIQ), que aquest any 
es va celebrar a la Universitat del Valle. 
 
Els alumnes van estudiar la remoció del cadmi (un metall pesat 
subproducte de la mineria i dels processos de refinament de zinc que és el 
de major impacte al país), emprant grans de cafè mòlt en l'aigua com a 
mitjà adsorbent. De pas, van evidenciar el gran potencial d'obtenció de 
residus que tenen les cafeteries. 
 
A més, indiquen que els metalls pesats estan entre els principals 
contaminants de l'aigua i que causen danys als sòls exposats a aquestes 
aigües. 
Segons Jairo Téllez Mosquera, coordinador acadèmic del Mestratge en Toxicologia de la UN, el cadmi és considerat 
internacionalment un cancerígen. A més, causa la malaltia coneguda com itai-itai, que deforma els ossos i causa dolors i 
pèrdua de funcionalitat en les articulacions, especialment dels ossos llargs. 
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Téllez Mosquera recorda que, segons l'Agència de Protecció Ambiental d'Estats Units (EPA), els nivells màxims acceptats de 
cadmi en aliments estan entre les 2 i les 40 parts per mil milions (ppb), quantitats que són molt petites. Per a l'aigua és de 
50 ppb i per a cultius, de 250 ppb. 
 
Les fonts de contaminació 
 
“Aquest problema és ocasionat per diferents factors, entre les quals es troben: la mineria, soldadures, pirotècnia, gasolina, 
pintures industrials, electrònica, aliatges, piles elèctriques”, assenyalen els estudiants. 
 
A més, diuen, la majoria dels mètodes utilitzats actualment per remoure els contaminants de l'aigua són poc eficients i 
massa costosos. 
 
“Totes les troballes indiquen que els grans de cafè poden emprar-se com un bioadsorbent de cadmi en solucions aquoses, 
que exhibeix avantatges econòmics i d'efectivitat, aplicació i disposició”, afirmen. 
 
 
Font: 
Econoticias (7 de Setembre de 2012) 
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/70116/cafe-remover-metales-pesados-agua  

Europa: 

La UE estableix per al procés de designació de Zones d'Especial Conservació (ZEC) a la regió mediterrània 
 
Segons la informació consultada per Oceana, i que facilita l'Agència Europea de Medi ambient (EEA), estan pendents 
d'aprovació un total de 2.783 Llocs d'Importància Comunitària. 
 
Espanya, França, Grècia i Itàlia són els països mediterranis que 
s'arrisquen a l'incompliment de la Directiva. 
  
Davant el retard en la designació de ZEC, Oceana ha insistit a les 
autoritats nacionals competents d'Espanya, França, Grècia i Itàlia sobre 
l'obligació a la declaració de ZEC i la importància de dur a terme una 
gestió efectiva de les mateixes. El termini fixat per la Directiva Hàbitats 
venç el proper 21 de setembre. A escassos 15 dies del possible 
incompliment de les seves obligacions i el conseqüent risc de sanció, 
Oceana no ha obtingut cap resposta a la petició escrita d'informació 
sobre el procés i que va ser remesa a principis del mes de juliol a tals 
estats membres. 
 
Segons la informació consultada per Oceana, i que facilita l'Agència Europea de Medi ambient (EEA), estan pendents 
d'aprovació un total de 2.783 Llocs d'Importància Comunitària o LIC (Decisió 2006/613/EC), dels quals 703 tenen 
component marí i cobreixen gairebé 18.000km2 del mar Mediterrani. D'ells només 6 han estat confirmats com ZEC, de 
manera que gairebé tots els llocs marins que componen la Xarxa Natura en el Mediterrani encara manquen d'eines de gestió 
que comptin amb l'aprovació de la Comissió Europea. 
 
“Àdhuc amb el precedent d'incompliment per part d'Espanya en el cas de Canàries, el termini del qual va vèncer en 2008 i 
pel qual el Tribunal de Justícia Europeu condemna al Regne d'Espanya, ens exposem a una nova infracció per la falta de 
desenvolupament de les eines normatives corresponents”, explica Xavier Pastor, Director Executiu de Oceana Europa. “En 
aquests temps de crisis no és acceptable assumir aquest tipus de despeses per la falta de compliment de les autoritats, a 
pesar que van disposar de 6 anys. A més, l'assumpció de la infracció i el corresponent pagament no eximeix als Estats de les 
obligacions derivades de la Directiva Hàbitats”. 
 
La inclusió en la llista d'aquests 700 llocs que compten amb zona marina es va fer tenint en compte la presència d'hàbitats 
del tipus Esculls, Prades de Posidònia i Bancs de Sorra, i d'espècies bandera com la tortuga babau (Caretta caretta), la foca 
monjo (Monachus monachus) o el dofí mular (Tursiops truncatus). De continuar aquesta desídia administrativa, tots ells 
mancarien de les mesures de gestió adequades i no serien declarats com ZEC en el període que estableix la Directiva. 
 
Segons Pilar Marín, científica marina d’ Oceana, “l'avaluació de diferents experts europeus mostra una clara insuficiència 
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marina de la Xarxa Natura en el Mediterrani. Resulta per tant inexplicable que aquesta mínima representació no gaudi d'una 
gestió adequada per conservar els valors naturals d'aquest mar”. 
 
Font:  
Ecoticias (9 de Setembre 2012) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/70086/UE-establece-proceso-designacion-Zonas-Especial-Conservacion-region-
mediterranea  

Llavors modificades genèticament de Monsanto prohibides a vuit països europeus. 

La prohibició és oficial a Polònia, relativa al blat de moro MON810 transgènic de Monsanto. Les recents protestes d'apicultors 
i activistes anti-OGM tenen una conclusió reeixida. Els activistes exigien que el Ministre d'Agricultura, Marek Sawicki prohibís 
el MON810 al país. La bona notícia és que les seves protestes van tenir èxit.  

El funcionari va fixar una altra polèmica norma internacional contra els 
transgènics de Monsanto. “A més de vincular-se destruir la salut humana 
produint una gamma de dolències”, va assenyalar Sawicki, “el pol·len 
procedent del cep GM podria ser devastador per a la població d'abelles 
que ja es va reduir al país”. D’acord amb l'agencia AFP, Sawicki va indicar 
que: “El decret dictamina la prohibició total del cep del blat de moro 
MON810 a Polònia”.  

El 9 de març, va haver-hi una oposició similar als ceps genèticament 
modificats de Monsanto. En aquesta data, 7 països europeus van 
bloquejar la proposta de la Presidència danesa que permetia el cultiu de 
transgènics en continent europeu. Els països que van bloquejar aquesta 
proposta són Bèlgica, Gran Bretanya, Bulgària, França, Alemanya, Irlanda 
i Eslovàquia.  

Una setmana després d'aquest anunci, França va imposar una prohibició temporal per al MON810. A Lió, França, el Tribunal 
va dictar una sentència després que Paul Francois, un productor de grans, va informar que Monsanto no va proporcionar 
advertiments suficients a l'etiqueta de l'herbicida Lasso. La falta d'advertiments va causar danys a la població, com a 
problemes neurològics, incloent maldecaps i pèrdua de la memòria.  

Després del testimoniatge, el tribunal va ordenar un dictamen pericial per verificar la relació entre Llaç i les malalties 
reportades, així com també per determinar la suma a pagar per danys i perjudicis. Monsanto va resultar culpable, i això va 
aplanar el camí per a una acció legal similar en nom dels agricultors en el futur.  

A més, a França, la branca agrària del Sistema de Seguretat Social va trobar al voltant de 200 efectes adversos nocius per a 
l'ésser humà i el medi ambient, des de 1996, en relació amb els pesticides de Monsanto.  

La lluita contra Monsanto continua en molts països, no solament per les seves herbicides sinó també pel resultant, els seus 
nocius productes transgènics: L'Índia comença a alçar-se contra la corporació, tancant dràsticament al agro-gegant sota 
càrrecs de “biopirateria”.  

I Hongria, recentment va destruir 1.000 hectàrees de blat de moro modificat genèticament.  
La victòria a Polònia és una altra victòria per als activistes anti-OMG de tot el món.  

Font:  
Ecoportal (27 d’Agost de 2012) 
http://clima.ecoportal.net/Eco-
Noticias/Semillas_modificadas_geneticamente_de_Monsanto_prohibidas_en_ocho_paises_europeos  

La Unió Europea promou la compra eco-innovadora a través de xarxes de compradors públics i privats 

La Comissió Europea ha obert una línia d'ajudes per impulsar la creació de xarxes de compradors públics i privats que 
promoguin la compra eco-innovadora. Les ajudes s'emmarquen dins del Programa Marc per a la Competitivitat i la Innovació 
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(CIP), dirigit a recolzar les activitats d'eco-innovació facilitant l'accés al finançament i a serveis de recolzament a les regions.  
 
L'objectiu d'aquestes ajudes és impulsar la compra i contractació de solucions eco-innovadores mitjançant la creació de 
xarxes transnacionals de compradors públics i privats. D'aquesta manera, es vol superar la fragmentació de la demanda 
d'innovacions ambientals a Europa. 
 
Aquesta convocatòria compta amb una dotació de 2 milions d'euros i pretén impulsar la implementació del Pla d'Acció d'Eco-
innovació de la Unió Europea, a més de donar continuïtat a altres iniciatives europees llançades en 2007 i 2011. 
 
Les ajudes estan dirigides a empreses del sector del transport, productes sanitaris, components energèticament eficients o 
tractament d'aigües residuals, entre d’altres. 
 
Les propostes presentades hauran d'incloure dues accions principals. La primera, la creació de grups de responsables de 
compres que preparin la contractació de solucions eco-innovadores i la segona, la posada en pràctica, dins dels terminis del 
projecte (tres anys), de la contractació pública d'aquestes solucions innovadores, la compra de les quals també estarà 
cofinançada per la Unió Europea com a part de l'ajuda. 
 
Font:  
Ihobe (06 de Setembre de 2012)  
http://www.ihobe.net/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=9752b5c1-7bf2-4cb3-
9e0d-67bccc08ff67  
 
Medi ambient: noves normes sobre els residus electrònics per impulsar l'eficiència en l'ús dels recursos 

Avui entren en vigor normes millorades sobre la recollida i el tractament dels residus elèctrics i electrònics. Aquest tipus de 
residus electrònics, és a dir, els de aparells elèctrics i electrònics o RAEE, constitueix un dels fluxos de residus que està 
augmentant amb major rapidesa i ofereix grans oportunitats de comercialització de matèries primeres secundàries.  

La recollida sistemàtica i el tractament adequat són condicions prèvies per al reciclat de matèries com l'or, la plata, el coure i 
els metalls rars utilitzats en els televisors, ordinadors portàtils i telèfons mòbils. La nova Directiva és un clar pas endavant en 
matèria de protecció del medi ambient i un important impuls a l'eficiència en l'ús dels recursos a Europa.  

Janez Potočnik, Comissari de Medi ambient, ha declarat el següent: «En aquesta conjuntura de crisi econòmica i pujada dels 
preus de les matèries primeres, l'eficiència en l'ús dels recursos és el que junt als beneficis mediambientals i les oportunitats 
innovadores de creixement. Ara cal obrir nous canals de recollida dels residus electrònics i millorar l'eficàcia dels ja existents. 
Animo als Estats membres a aconseguir aquests nous objectius abans del termini oficial.». 

La Directiva que entra en vigor avui introdueix un objectiu de recollida del 45 % dels aparells electrònics venuts que 
s'aplicarà a partir de 2016 i, en una segona fase, a partir de 2019, un objectiu del 65 % dels aparells venuts o del 85 % dels 
residus electrònics generats. Els Estats membres podran triar una d'aquestes dues formes equivalents de mesurament de 
l'objectiu a l'efecte de notificació. Des de l'any 2018, la Directiva ampliarà el seu actual àmbit d'aplicació restringit a totes les 
categories de residus electrònics, prèvia realització d'una avaluació d'impacte. 

La Directiva facilita als Estats membres els instruments necessaris per lluitar amb eficàcia contra l'exportació il·legal de 
residus. Els trasllats il·legals de RAEE constitueixen un problema greu, especialment quan es dissimulen com a aparells usats 
per eludir les normes de la UE sobre el tractament de residus. La nova Directiva obliga als exportadors a provar si els 
aparells funcionen o no i a presentar documents sobre la naturalesa dels trasllats que es podrien considerar il·legals.  
Una altra millora prevista és la reducció de les càrregues administratives gràcies a l'harmonització dels requisits de registre i 
notificació. Els requisits dels registres dels Estats membres per als productors de residus elèctrics i electrònics 
s'harmonitzaran en major mesura. 

Actualment, solament una tercera part dels residus elèctrics i electrònics de la UE es recull per separat en el sistema 
documentat. L'objectiu vigent de recollida és de 4 kg de RAEE per habitant, la qual cosa representa uns 2 milions de tones 
per any, enfront de les 10 milions de tones de RAEE, aproximadament, que es generen cada any en la UE. Per 2020, es 
calcula que el volum de RAEE aconsegueixi els 12 milions de tones. L'objectiu final de la nova Directiva, un ambiciós 85 % 
dels RAEE que es generin, vetllarà per que, en 2020, es recullin selectivament en la UE uns 10 milions de tones, la qual cosa 
equival aproximadament a 20 kg per habitant.  

Propers passos 

A tot tardar el 14 de febrer de 2014, els Estats membres hauran de modificar la seva legislació vigent sobre els RAEE i 
ajustar-la a la nova Directiva i als nous objectius. Els consumidors podran llavors retornar residus electrònics de petita 
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grandària als grans establiments minoristes, tret que els sistemes alternatius existents siguin almenys igual d'eficaços. A 
partir de la data de la incorporació de la Directiva a l'ordenament nacional, s'invertirà la càrrega de la prova en el cas dels 
trasllats d'aparells usats dels quals se sospiti que es tracta d'enviaments il·legals de residus. 

A partir de 2016, s'exigirà als Estats membres que garanteixin la recollida del 45 % dels aparells elèctrics i electrònics venuts 
a cada país. 

A partir de 2018, l'àmbit d'aplicació de la Directiva s'ampliarà a totes les categories d'aparells elèctrics i electrònics. 

A partir de 2019, l'objectiu de recollida s'elevarà al 65 % dels aparells elèctrics i electrònics venuts o, com a mesurament 
alternatiu, al 85 % dels RAEE generats. 

Alguns Estats membres podran establir una excepció a l'aplicació dels nous objectius per un període de temps limitat, quan 
això estigui justificat per la falta de les infraestructures necessàries o un baix nivell de consum d'aparells electrònics. La 
Comissió farà ús de les facultats que li confereix la nova Directiva per harmonitzar la freqüència de notificació pels 
productors als registres nacionals, així com el format del registre i de la notificació. La Comissió revisarà alguns canvis 
introduïts d'acord amb la nova Directiva, per exemple, pel que fa a l'àmbit d'aplicació, a fi de determinar els possibles 
efectes indesitjats.  

Font:  
Europa Press Releases Rapid (13 d’Agost 2012) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/898&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=
en 
 
Espanya: 

Andalusia va reciclar el 57,3% dels residus d'envasos de plàstics, metall i cartró generats en 2011 

Els andalusos van reciclar el passat any 182.169 tones d'envasos lleugers (plàstic, llaunes i bricks) i envasos de cartró i 
paper, procedents dels contenidors de color groc i blau, la qual cosa suposa el 57,3% del total dels envasos posats al mercat 
a Andalusia, segons dades facilitades pel Sistema Integrat de Gestió de Ecoembes, autoritzat per la Conselleria d'Agricultura, 
Pesca i Medi ambient. Per tipus de material, durant 2011, es van reciclar el 65% dels envasos de paper i cartró, el 55,7 % 
dels envasos de metalls, el 50,9% de plàstics, i el 16,3% d'envasos de fusta. Totes aquestes xifres per sobre dels objectius 
marcats per la normativa europea en matèria de gestió de residus domèstics. 

El Sistema Integrat de Gestió de Ecoembes va iniciar la seva marxa a Andalusia en 1997, convertint-se d'aquesta manera la 
Comunitat autònoma andalusa en la primera d'Espanya a autoritzar aquest sistema integrat de gestió. Ecoembalajes 
Espanya, S.A. (Ecoembes) és una societat anònima sense ànim de lucre, l'objecte del qual és el disseny i gestió d'un sistema 
encaminat a la recollida periòdica i selectiva de residus d'envasos i envasos usats per al seu posterior tractament i 
valorització. 

En relació amb el reciclatge d'envasos de vidre, a Andalusia es van recollir el passat any unes 74.820 tones (el 29,3%) a 
través de l'associació sense ànim de lucre Ecovidrio, encarregada de la gestió del reciclat dels residus d'envasos de vidre de 
tota Espanya. Durant 2011, cada andalús va dipositar també en els contenidors una mitjana de 8,9 quilograms de residus 
d'envasos de vidre. 

Font:  
Ecoestrategias (1 de Setembre de 2012) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html 
 

Dia d'Acció Global en defensa del Litoral 

La Plataforma "No a la nostra costa" es concentra a 22 platges contra la reforma de la Llei de costes. 

Amb aquesta mobilització s'ha llançat una campanya d'adhesió ciutadana per impedir que la nova Llei arribi al Parlament i 
que es retrocedeixi en la protecció del litoral. 

Durant el dia d'avui, a 22 platges de tot l'Estat, la plataforma "No a la nostra costa" integrada per més de 200 
organitzacions, ha convocat el Dia d'Acció Global en defensa del litoral i contra la reforma de la Llei de Costes.  

La plataforma és una iniciativa engegada per Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife i WWF 
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Fuente: Amigos de la Tierra 

per la defensa de la Llei de Costes. 

Per a la plataforma, l'avantprojecte de Llei de "protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 
Costes" suposa una reculada en els nivells de protecció de la franja costanera, doncs enderroca les garanties de protecció 
ambiental actuals, que amnistia les il·legalitats urbanístiques (a la carta) i privatitza diversos trams de la costa espanyola.  

Encara que l'administració continua justificant que la reforma de la llei 
conjuga desenvolupament i sostenibilitat, la realitat és que empreses 
contaminants podran postergar les seves activitats més enllà de l'any 2100 
i que s'està excloent del domini públic marítim-terrestre alguns tipus 
d'ecosistemes com les salines i part de les dunes. Exemples clars de la 
reculada en la protecció i el dret a l'ús públic de la costa. 

Amb aquesta activitat festiva destinada a veïns, turistes i usuaris del 
litoral, es pretén mostrar el rebuig a la reforma de la Llei de Costes 
presentada pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient el passat 
13 d'abril. A més es llança una campanya d'adhesions a títol individual a la 
plataforma amb l'objectiu que des del Govern es revoqui la decisió d'enviar 
al Parlament el text de la reforma al setembre. Algunes de les activitats 
que es realitzen avui a tot l'Estat són: 

 
• Concentració i visita als vaixells "Diosa Maat" i "WWF-Solar" a la platja del Palmeral (Almeria) des de les 17.00 h. 

• A València, neteja de la platja del Saler, 10.45 h. i taula informativa en la Malvarrosa 17.00 h. 

• Dibuixos de construccions al costat de la duna de Valdevaqueros a Tarifa (Cadis). 11.30 h. 

• Concentració de piragües, paddle surf i tot tipus d'embarcacions sense motor per fer un recorregut per la costa des de 
Peguera, fins a Cala Blanca a Andratx a les 11:00 h. (Mallorca). 

• Marina de Cope (Múrcia): ruta a peu per la zona, snorkel i passeig en caiac per conèixer els valors d'aquest important tram 
de costa i l'amenaça d'urbanització de la zona. Hora i lloc: 11.00 h. en Cala Blanca. 

• Performance a les 12:00 h. a la platja d’ El Médano (Tenerife). 

• Taula informativa de 10:00 a 12:00 h. a la platja de la Concha (Sant Sebastià) i neteja de platja i gimcana a la platja de 
Azcorri d'11:00 a 19:00 h. (Bizkaia). 

• Acte a la platja de la Barceloneta (Barcelona) contra la modificació de la Llei de Costes (piràmide de cordes al costat de 
l'hotel Vela). A les 12 h. 

• Performance "Cementiri de platges" a Matalascañas (Huelva) a les 11:30 h. enfront de la roca de Torre la Higuera (restes 
d'una torre almenara). 

• Acte reivindicatiu a la platja de Mataleñas (Santander), a les 10:00 h. 

La plataforma "No a la nostra costa" (www.noanuestracosta.org) va ser presentada el passat 4 d'abril de 2012 davant la 
imminent reforma de la Llei que des del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient es va anunciar a l'inici de l'any. 
Fins al moment, més de 200 organitzacions ecologistes, associacions veïnals, advocats, jutges, sindicats, empresaris i 
confraries de pescadors s'han unit per reivindicar la protecció del litoral i que no es retrocedeixi en les garanties legals de 
protecció. 

Font:  
Amigos de la Tierra (28 de juliol de 2012) 
http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1627 
 

Greenpeace celebra que Garoña no renovi el seu permís d'explotació 

La decisió de les elèctriques de no sol·licitar l'ampliació demostra el fracàs econòmic de l'energia nuclear malgrat els suports 
del Govern. 
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Foto: Greenpeace 

Greenpeace celebra que la central nuclear de Santa Maria de Garoña no renovi la seva llicència d'explotació, i destaca que 
són Iberdrola i Endesa (propietàries de Nuclenor, l'empresa que gestiona la instal·lació atòmica) els qui renuncien a 
sol·licitar la seva ampliació malgrat tots els avantatges oferts pel Ministeri d'Indústria. Així les coses, el 6 de juliol del proper 
any, vencerà el permís d'explotació de Garoña.  

L'organització ecologista reclama al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) el tancament 
immediat de la planta mentre conclouen les investigacions anunciades després de la 
troballa d'esquerdes en l'atuell del reactor de la nuclear belga Doel-3 que va ser 
fabricada per la mateixa companyia que Garoña, i que les autoritats belgues mantenen 
tancada per aquest motiu. 

“La renúncia de les elèctriques demostra al Govern que l'energia nuclear és un fracàs 
econòmic, i a més de ser una energia bruta i insegura”, ha declarat Raquel Munt 
responsable de la campanya nuclear de Greenpeace. “La reforma energètica ha de 
transformar l'actual sistema energètic en un model 100 % renovable i segur”. 

Després de la catàstrofe nuclear de Fukushima, un reactor exactament igual que el de 
Garoña, la Comissió europea va anunciar la realització d'unes proves de resistència per a 
totes les centrals a Europa.  

Aquestes proves, que es presentessin al consell europeu el proper 19 d'octubre, no van detectar les fallades revelades a les 
centrals nuclears belgues Doel-3 i Tihange 2, de les quals els atuells  del reactor van ser fabricades per la mateixa 
companyia que va fabricar el de Garoña. Malgrat tot això, no ha estat la seguretat, si no l'argument econòmic el que 
finalment ha determinat la decisió de Nuclenor, propietat d'Endesa i Iberdrola, de no sol·licitar la prorroga. 

Respecte a les consideracions econòmiques a pesar que aquesta instal·lació ja està amortitzada i rep beneficis extraordinaris 
(anomenats “windfall profits”), gràcies a l'actual sistema de formació de preus al mercat elèctric que retribueix als 
generadors nuclears el mateix que a la resta, això no ha estat suficient des del punt de vista econòmic perquè la companyia 
sol·liciti la seva ampliació. 

Marxa pel tancament de Garoña 

Greenpeace participarà en la marxa convocada per “La Coordinadora contra Garoña”, que tindrà lloc diumenge que ve 9 de 
setembre a les 12.00, des de Barcina del Barco (Burgos), fins a la nuclear d'Endesa i Iberdrola per al seu tancament 
immediat i definitiu, i anima a tots els ciutadans i ciutadanes al fet que se sumeixen a la mateixa.  

Font:  
Greenpeace (6 de Setembre 2012) 
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/Greenpeace-celebra-que-Garona-no-renueve-su-permiso-de-explotacion/  

180.000 hectàrees de bosc menys a Espanya 

El ministre de Medi ambient, Miguel Arias Cañete, ha estimat que entorn de 181.000 hectàrees han cremat a Espanya en el 
que va d'any, segons les dades provisionals que ha proporcionat durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats. 

Arias Cañete, que ha comparegut a petició de l'Esquerra Plural, Grup Mixt i 
UPyD en la Cambra baixa, ha realitzat així una estimació addicionant els 
perímetres obtinguts per fotografies aèries en els centres de control 
d'incendis i amb les dades enviades per les comunitats autònomes, segons 
ha explicat. 

Això ha motivat, segons ha detallat Arias Cañete, que "en el que va d'any el 
suport requerit dels mitjans del Ministeri hagi estat superior a la mitjana de 
l'activitat dels últims anys, havent participat ja en 405 incendis". 

Segons ha valorat, aquesta activitat ha tingut especial incidència a Castella i 
Lleó, on es van realitzar 375 intervencions; Galícia, amb 238 intervencions; i 
la Comunitat Valenciana, amb 170 intervencions.  

"En total aquests mitjans han realitzat 1.747 intervencions, amb 5.661 hores de vol i 27.883 descàrregues", ha assenyalat 

 

Foto: Público 
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Arias Cañete. 

Amb això, ha ressaltat les actuacions que es van desenvolupar en els grans incendis ocorreguts a la Comunitat Valenciana, 
Murcia i Castella-la Manxa durant els últims dies de juny i primers de juliol, o les labors dutes a terme per atendre, a 
principis d'agost, els incendis registrats a Canàries, com van ser els de Vila del Mall en La Palma, Alajeró en La Gomera i El 
Tanc a Tenerife. 

"Unes situacions de simultaneïtat que només en els últims set dies del mes d'agost van precisar l'actuació dels mitjans del 
Ministeri en 52 sinistres declarats en 26 províncies", ha apuntat. 

Un decret llei d'ajudes i coordinació 

Al mateix temps, Arias Cañete espera que aquest proper divendres el Consell de Ministres aprovi un decret llei de mesures 
urgents, similars a les previstes en el 12/2009 de 13 d'agost, i que permetrà prestar un suport addicional a les autonomies 
per pal·liar els danys produïts en persones i béns i a recuperar les zones afectades. 

De fet, ha destacat que el Ministeri ha pogut atendre "puntual i adequadament totes les peticions d'ajuda que ha rebut de 
les autonomies, sense excepció, per a l'extinció d'incendis forestals", perquè segons ha recordat, l'acció correspon a les 
comunitats autònomes, que són les competents en la defensa de les muntanyes. 

Així, ha assenyalat que s'han coordinat les actuacions "en un any d'especial sinistralitat", motivada per una sequera 
perllongada i freqüents ones de calor. "Ha estat una campanya molt dura. Hem hagut de lamentar la defunció de persones, 
encara que és una campanya que ha demostrat que quan se sumen esforços i existeixen coordinació, malgrat les enormes 
diifultats, el funcionament dels mitjans ha estat admirable", ha valorat. 

En aquesta línia, ha indicat que va quedar definida la ubicació territorial dels mitjans del Ministeri, que per a aquesta 
campanya d'estiu consta de 70 aeronaus entre avions i helicòpters, i deu Brigades de Reforç d'incendis Forestals integrades 
per tres torns, amb uns 500 professionals desplegats per 36 bases al territori nacional. 

Per a aquest dispositiu, el Ministeri ha augmentat la partida pressupostària en prop d'un quatre per cent malgrat les 
restriccions del moment. En total, el departament dedica 74,3 milions d'euros, ha apuntat. 

El seu desplegament, ha explicat el Ministre, està dirigit pel Centre de Coordinació de la Informació Nacional sobre Incendis 
Forestals (CCINIF), la missió de qual és canalitzar de forma centralitzada en temps real tota la informació que disposin les 
diferents administracions sobre l'evolució del risc d'incendis forestals, els mitjans disponibles a cada moment per fer-los 
front, la informació una vegada que es produeixen els incendis i qualsevol altra informació útil per a l'adopció de mesures 
preventives. 

Font:  
Público (7 de Setembre de 2012) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/70104/hectareas-bosque-menos-Espana 
 
Els cims de Guadarrama, parc nacional... malgrat tot 
 
El Govern dóna llum verda al projecte de Llei per a la creació del Parc Nacional dels Cims de Guadarrama després d'un llarg 
recorregut en el qual ha acumulat nombroses denúncies per part de grups ecologistes. 
 
El Govern ha aprovat en Consell de Ministres el projecte de Llei que permetrà la creació del Parc Nacional dels Cims de 
Guadarrama.  
 
Un pla que veu finalment la llum després de recórrer un camí llarg i atropellat, i que ha rebut fortes crítiques per part dels 
grups ecologistes i de l'oposició (PSOE i IU). 
 
L'ecosistema d'alta muntanya ocuparà una extensió de 36.664 hectàrees repartides entre Castella i Lleó (11.924) i la 
Comunitat de Madrid (21.740), que per primera vegada albergarà dins del seu territori un parc nacional. Serà el quinzè que 
es crea a Espanya i el cinquè més gran dels quals existeixen.  
 
En ell conviuen més de 30 tipus diferents de vegetació i s'han identificat 21 hàbitats d'interès comunitari. Fins a 112 
espècies de flora i altres 74 de fauna habiten dins dels seus límits. 
 
A més, el projecte de Llei inclou també una modificació de la Llei de Xarxa de Parcs Nacionals per incloure dos nous articles 
amb l'objectiu de permetre al president de l'organisme autònom Parcs Nacionals declarar "l'estat d'emergència en cas de 
catàstrofes com a incendis i la possibilitat que el mateix pugui mobilitzar mitjans a favor seu".  
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En ser declarat parc nacional es pretén donar a aquesta zona el major grau de protecció dels quals existeixen en la legislació 
actual. No obstant això, en l'elaboració del projecte s'han acumulat les denúncies per considerar que es reduiran els nivells 
de protecció de l'àrea i s'estimularà l'especulació urbanística i la construcció indiscriminada en sòl protegit. 
 
El pla madrileny, en efecte, permet les construccions limitades en els municipis d'Alameda del Valle, Pinilla del Valle, 
Oteruelo, Rascafría i Lozoya. 
 
L'última demanda va ser 
interposada pel grup Ecologistes en 
Acció, una de les formacions més 
receloses del projecte, que va 
denunciar davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Madrid 
l'últim Pla d'Ordenació de Recursos 
Naturals (PORN) elaborat per la 
Comunitat de Madrid en 2009 per 
al parc de Guadarrama. 
 
Al maig, el TSJM va donar la raó als 
ecologistes i va anul·lar parcialment 
el PORN aprovat pel Govern 
regional.  
 
Es va anul·lar així la possibilitat d'unir les estacions d'esquí de Navacerrada i Valdesquí plantejades en el projecte i es va 
ordenar que se seguís aplicant la normativa del Parc Regional de la Conca Alta del Manzanares en més de 2.600 hectàrees 
en les quals, a pesar que anava a ser declarat parc nacional, es reduïa el grau de protecció.  
 
Encara així, Ecologistes en Acció va considerar insuficient la sentència i va tornar a recórrer davant el Tribunal Suprem, 
pendent de pronunciar-se. 
 
Però les dificultats es remunten molt més enrere. Va ser en 1920 quan es va proposar la creació d'aquest parc nacional per 
primera vegada. "S'engega una reclamació que té dècades de vigència. S’ hagut d’esperar cent anys, però està bé si això  
acaba bé i espero que així sigui", declarava la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría en roda de premsa 
posterior al Consell de Ministres després d'anunciar la seva aprovació. 
 
L'any 2000 es van reprendre els tràmits i no va ser fins a 2006 quan la Comunitat va aconseguir aprovar un primer PORN 
que va haver de ser retirat posteriorment quan el Ministeri de Medi ambient va canviar la llei de parcs nacionals. 
Ecologistes en Acció ha fet públic un comunicat poques hores abans que s'aprovés el projecte de Llei en la qual segueix 
mostrant el seu descontentament i denuncia interessos polítics i econòmics en la seva creació.  
 
"La delimitació de l'espai protegit ha seguit criteris polítics, guiant-se per la inclusió de sòl públic i excloent gairebé totalment 
el sòl de propietat privada". A més, denúncia que hi ha zones "de gran importància" ecològica que no han estat incloses en 
els límits del parc. 
 
Font:  
Público (7 de Setembre de 2012) 
http://www.publico.es/espana/441955/las-cumbres-de-guadarrama-parque-nacional-pese-a-todo  
 
Decret que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició a Euskadi  

Per aconseguir-ho, aquest Decret regula els aspectes que el Reial decret 105/2008, delegava en la Comunitat Autònoma del 
País Basc, establint també els requisits que hauran de complir les persones productores. 

El decret aprovat és un instrument clau per a la prevenció i correcta valorització de les més d'1.300.000 tones anuals de 
RCDs que es produeixen al nostre territori. 

Els seus objectius primordials són: 

• Fomentar, en condicions ambientalment segures, la reutilització de materials de construcció i demolició. 
• Fomentar, per aquest ordre, la prevenció, el reciclat i altres formes de valorització dels residus de construcció i demolició 
en condicions ambientalment segures. 
• Minimitzar l'eliminació dels residus de construcció i demolició. 
• Assegurar la correcta eliminació dels residus de construcció i demolició. 
• Contribuir al desenvolupament de l'edificació sostenible sense menyscapte de la qualitat i funcionalitat dels edificis. 

 

Fuente: Publico  
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Per aconseguir-ho, aquest Decret regula els aspectes que el Reial decret 
105/2008, delegava en la Comunitat Autònoma del País Basc, establint 
també els requisits que hauran de complir les persones productores i les 
posseïdores de residus i materials de construcció i demolició procedents 
d'obra major, entre els quals s'inclou l'obligació d'incloure en el projecte de 
l'obra un estudi de gestió dels residus de construcció i demolició. 

Les persones posseïdores, per la seva banda, estaran obligades a presentar 
un pla que reculli els diferents aspectes de l'estudi de gestió de residus així 
com la determinació de la persona responsable de la seva correcta 
execució. 

Es regula així mateix l'obligació per a la persona productora dels residus de 
constituir una fiança com a mecanisme de control vinculat a l'obtenció de la 
llicència d'obres, amb la finalitat de garantir l'adequada gestió dels residus 
de construcció i demolició procedents d'obra major. 

Finalment, el Decret regula les activitats de valorització i eliminació de residus de construcció i demolició pel 
desenvolupament de la qual es requerirà autorització prèvia de l'òrgan ambiental. 

Per complementar i afermar aquesta disposició s'aprovarà una Ordre Tècnica en avançat estat de gestació, que determinarà 
les prescripcions tècniques i ambientals que hauran de complir els materials procedents dels Residus de Construcció i 
Demolició. 

Per facilitar el compliment d'aquest nou marc normatiu, la societat pública de gestió ambiental, Ihobe posarà pròximament a 
la disposició dels interessats eines formatives, tècniques, metodològiques i informàtiques. 

Font:  
Ecoticias (5 de Setembre de 2012) 
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/69999/Decreto-regula-produccion-gestion-residuos-construccion-demolicion-
Euskadi  

Reclamen una gestió responsable de l'aigua davant el descens de l'emmagatzematge als embassaments 
espanyols 

Davant les altes temperatures, les reduïdes precipitacions i la demanda imparable d'aigua per a l'agricultura intensiva i el 
turisme, l'organització Ecologistes en Acció va reclamar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient una gestió 
responsable de l'aigua que garanteixi la seva disponibilitat per a la població. 

A dia d'avui els embassaments que proveeixen a Espanya han reduït les seves reserves en un 1,7% situant-se en el 55,5% 
de la seva capacitat màxima. Les altes temperatures, l'escassetat de precipitacions i els desembassament per al reg han 
produït aquest descens, especialment a l'Ebre, on l'aigua embassada està al 46% de la seva capacitat, i al Duero, que té els 
seus embassaments al 37% de la seva capacitat total. En relació al volum embassat global se situa en un 50,78% de la seva 
capacitat, un 2 % menys que la mitjana dels 10 anys anteriors i un 16% menys que l'any passat. 

En aquest context nombrosos municipis de Catalunya, Cantàbria, Castella-la Manxa i Castella i Lleó han adoptat mesures per 
atenuar els problemes de proveïment d'aigua. Precisament, Ecologistes en Acció de Catalunya va reclamar l'aprovació urgent 
d'un Pla de Gestió de Sequeres que contingui la demanda i fixi el tant per cent de producció de les dessalinitzadores. 

Ecologistes en Acció emfatitza que és en els mesos estivals quan més aigua es consumeix per al regadiu i per al turisme, la 
qual cosa suposa una seriosa amenaça per a la conservació dels ecosistemes hídrics i per a la garantia del proveïment 
d'aigua potable a les poblacions. 

Per tot això, Ecologistes en Acció sol·licita que es redueixin durant aquesta mateixa temporada, i per tant de manera 
immediata, les aportacions d'aigua al regadiu. Així mateix, i en el cas que bé la propera tardor o bé la propera primavera, 
siguin secs, es restringeixin substancialment aquestes aportacions, doncs no cal oblidar que pot estar emprant-se per regar 
un aigua que a mitjà termini es pugui necessitar per a consum humà. 

Font: 
Ecoestrategias (1 de Setembre de 2012) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html  

 

Foto: Ecoticias 
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Catalunya: 

La Generalitat presenta l'alternativa catalana a Eurovegas 

La Generalitat ha anunciat avui un nou projecte turístic que portarà el nom de Barcelona World se situarà al costat del parc 
Port Aventura i suposarà una inversió de 6.000 milions de dòlars (uns 4.740 milions d'euros) per construir sis complexos 
turístics amb hotels i casinos. Es tracta d'un projecte alternatiu a la proposta d'inversió realitzada pel magnat dels casinos 
nord-americà Sheldon G. Adelson per construir el seu projecte Eurovegas, que molt previsiblement se situarà a Madrid. 

Els responsables del projecte i de la Generalitat de Catalunya han presentat en roda de premsa els detalls aquests centres 
d'oci, que crearan 20.000 llocs de treball directes i d'altres indirectes. A més esperen tenir 10 milions de visitants i aspiren a 
construir el centre d'oci més gran d'Europa, que volen tenir llest "a la fi de 2016".  

La idea dels promotors és aprofitar l'estirada de Port Aventura per construir en el seu entorn sis complexos turístics 
"tematizats" que recrearan sis àrees geogràfiques del món: Europa, Estats Units, Xina, Brasil, Rússia i Índia. La intenció és 
atreure turistes d'aquestes zones del món. El projecte preveu sis hotels amb unes 12.000 habitacions en total (2.000 
habitacions en cadascun), però també restaurants i un casino en cada complex. 

L'inversor del projecte és el grup Veremonte, el principal accionista del qual és l'empresari valencià Enrique Bañuelos, que va 
estar al capdavant de la immobiliària Astroc, i se situarà en uns terrenys propietat de La Caixa propers al parc temàtic Port 
Aventura entre Vilaseca i Salou. El conseller delegat de Veremonte, Xavier Adserá, ha precisat que ja disposa d'un 20% del 
capital necessari per tirar endavant el projecte, i ha explicat que La Caixa vendrà els terrenys on se situarà el complex a 
Veremonte. 

"Incompatible" amb Eurovegas 

El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha afirmat que el projecte Barcelona World és "incompatible" amb l'aposta que 
s'havia fet pel de Eurovegas pel sol fet que les condicions que imposava el promotor d'aquest, Las Vegas Sands. Mas-Colell 
ha explicat en roda de premsa que Las Vegas Sands havia imposat com a condició "una congelació de cap tipus de llicència 
de joc a partir d'aquest moment; es respectava el que ja existia" però no es podien concedir altres llicències d'aquest tipus. 

En canvi, Barcelona World sí comptarà amb casinos, encara que Mas-Colell ha demanat "no obsessionar-se" amb que 
aquests equipaments estaran en el projecte recentment anunciat, perquè seran una oferta més de les moltes que inclourà. 
Ha assegurat que Barcelona World és un projecte molt diferent de EuroVegas, que es basava en la indústria del joc, i que és 
incompatible amb l'altre, encara que ha dit que el contacte amb Las Vegas Sands "ha estat una bona relació" i els ha desitjat 
sort. 

Abans de la roda de premsa, el president de la Generalitat, Artur Mas, i els consellers Lluís Recoder, Francesc Xavier Mena i 
Andreu Mas-Colell van mantenir una reunió amb els inversors implicats en el projecte, entre ells el president de CaixaBank, 
Isidre Fainé, i l'empresari valencià Enrique Bañuelos.  

Font:  
Público (7 de Setembre de 2012) 
http://www.publico.es/espana/441909/la-generalitat-presenta-la-alternativa-catalana-a-eurovegas 

Catalunya va reciclar gairebé el 80% dels envasos de plàstic i cartró en 2011 

Això converteix a Catalunya en líder espanyol i europeu de reciclatge, segons l'Informe de Resultats 2011 de Ecoembes, 
l'organització que coordina la recuperació i reciclatge dels contenidors groc i blau. 
Els catalans van reciclar el 78% dels envasos de plàstic, paper i cartró en 2011 amb 221.500 tones, tres punts més que en 
2010. 
 
Això converteix a Catalunya en líder espanyol i europeu de reciclatge, segons l'Informe de Resultats 2011 d’ Ecoembes, 
l'organització que coordina la recuperació i reciclatge dels contenidors groc i blau. 

Segons ha explicat en roda de premsa a Barcelona el director general de Ecoembes, Óscar Martín, cada català va dipositar 
una mitjana de 15,2 quilos d'envasos lleugers --plàstic, llaunes i 'briks'-- en el contenidor groc, un 34% més que la mitjana 
nacional, així com 23,7 quilos de paper i cartró, un 30% més que la mitjana d'Espanya, mentre que les 2.494 empreses 



 
15

catalanes que formen part de Ecoembes van invertir l'any passat 106 milions d'euros per possibilitar el reciclatge dels 
envasos a través del Punt Verd. 

Martín ha destacat el "lideratge absolut" de Catalunya en la gestió de 
residus, i ha assenyalat que en el conjunt d'Espanya la taxa de 
reciclatge d'envasos és deu punts inferior --del 68%--, encara que el 
país supera en més de 13 punts els objectius fixats per la Comissió 
Europea i és un dels que més recicla a Europa, en línia amb Suècia i el 
Regne Unit. 

El reciclatge d'envasos a la comunitat ha passat del 4,8% en 1997 al 
78% actual, mentre que en els últims 15 anys Espanya ha reciclat 
11,7 milions de tones d'envasos, la qual cosa equival a 880 camps de 
futbol replets de residus i suposa l'estalvi de 13,3 milions de megavats 
--equiparable al consum energètic d'1,2 milions de ciutadans--; 314 
milions de metres cúbics d'aigua --el consum de 5,6 milions 
d'habitants--, i l'emissió a l'atmosfera d'11,5 milions de tones de CO2. 
 
El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria 
Tost, ha destacat que el reciclatge suposa un estalvi de recursos en 
tots els sentits, i ha anunciat una campanya informativa de cara a la fi d'any per animar als catalans a reciclar més i millor: 
"És un gest que ens ajuda a tots, als ciutadans i a l'economia del país". 
 
La campanya, que es finançarà amb els recursos que Ecoembes aporta a l'agència, incidirà en la importància de reciclar bé, 
ja que el percentatge d'impropis --materials que no corresponen a un determinat contenidor-- se situa ara entre el 28% i el 
33% a Catalunya, comunitat que en 2011 va aconseguir una xifra global de reciclatge --incloent la fracció orgànica i cristall-- 
del 40,9%, 0,4 punts més que l'any anterior. 
 
Martín ha subratllat la conscienciació dels catalans, que en un 86% asseguren separar per al contenidor groc i en el 85% per 
al blau, així com de les empreses, ja que entre 2009 i 2011 un total de 532 empreses catalanes van dur a terme més de 
2.100 mesures d’ecodiseny per crear envasos més sostenibles. 
 
Quant al robatori de materials dels contenidors, Tost i Martín han assenyalat el problema econòmic que suposa aquest 
fenomen augmentat per la crisi i que també implica a grups organitzats, i el director de l’ARC ha il·lustrat que en 2011 es 
van sostreure dues tones de cartró al mes a Barcelona, la qual cosa va causar pèrdues de dos milions d'euros. 
 
Font:  
Ecoticias (06 de Setembre de 2012) 
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/70023/Catalunya-reciclo-envases-plastico-carton  
 
Procés de participació Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 
 
El Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC) ha determinat que l'origen de l'escalfament global i del conseqüent 
canvi climàtic, ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic. 
 
Els seus efectes es manifesten en diferents sistemes naturals o físics (costes, deltes, mars, aigua dolça, boscos, serralades, 
glacials) i en diversos sectors socioeconòmics (agricultura, turisme, energia, gestió forestal, protecció civil, gestió de l'aigua, 
salut, pesca). Les estratègies per afrontar els impactes del canvi climàtic en els sistemes i en els sectors passen pel 
diagnòstic dels seus impactes, la mitigació de les seves causes i l'adaptació a les condicions futures. 
 
Per això, el Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2011-2014 encomana a l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic la 
redacció de la primera Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) horitzó 2013-2020. 
 
L'objectiu estratègic de la ESCACC és convertir-se en un territori menys vulnerable als impactes del canvi climàtic a 
Catalunya i per a això serà necessari generar i transferir tot el coneixement necessari sobre aquest tema i augmentar la 
capacitat adaptativa de sectors i sistemes. 
 
Per aconseguir aquest objectiu és necessari identificar els agents implicats i establir mecanismes de participació i coordinació 
tant en el procés d'elaboració de l'Estratègia com en cadascuna de les seves revisions. En aquest apartat doncs, la OCCC vol 
establir aquest procés participatiu amb la voluntat d'informar a la ciutadania en relació a l'adaptació al canvi climàtic i les 
polítiques públiques que es plantegen aplicar i proposar i debatre mesures per la ESCACC. 
 
Font:  
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya (29 de Agost de 2012) 
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/70023/Catalunya-reciclo-envases-plastico-carton  

 

Foto: Ecoticias 
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La Generalitat de Catalunya obre noves possibilitats que facilitin la instal·lació de punts de recàrrega del 
vehicle elèctric. 

La mesura permetrà utilitzar el subministrament elèctric del propi habitatge com a punt de recàrrega del vehicle 

La publicació de la instrucció 8/2012 de la Direcció general d'Energia Mines i Seguretat Industrial possibilita diferents 
tipologies d'instal·lacions de punts de recàrrega per al vehicle elèctric. Fins ara, l'única possibilitat a Catalunya per recarregar 
vehicles elèctrics era utilitzar el subministrament existent a l'aparcament. A partir d'ara, també es podrà utilitzar el 
subministrament existent a l'habitatge o un subministrament nou en paral·lel al ja existent. 

La ICAEN ha participat activament en la definició d'aquesta instrucció que ha estat una de les demandes del sector per a 
aquests tipus d'infraestructures, donada la importància de facilitar el desplegament de les infraestructures de recàrrega per 
al vehicle elèctric com a pas necessari per la seva implantació. 

La mobilitat sostenible i el vehicle elèctric 

La implantació del vehicle elèctric té un gran protagonisme en les polítiques de mobilitat sostenible. El nou Pla de l'Energia i 
Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC) contempla, d'una banda, la reducció de la dependència dels combustibles 
fòssils en el transport fomentant el canvi dels vehicles de combustió per vehicles elèctrics, i, d'altra banda, el 
desenvolupament econòmic i empresarial com una oportunitat per al sector productiu en la fabricació de vehicles elèctrics, 
els seus components i accessoris. 

Així també ho recull el Pla d'actuacions Industrials i Empresarials 2012-2014 aprovat per al Govern de la Generalitat de 
Catalunya al principi de l'any 2012, que identifica la mobilitat sostenible com un dels seus dos plans tractors amb la finalitat 
de convertir Catalunya en una regió de referència internacional en el disseny, fabricació i implantació de solucions de 
mobilitat sostenible. 

Els punts de recàrrega 

La implantació del vehicle elèctric requereix disposar de punts de recàrrega connectats a la xarxa elèctrica per a  la 
recàrrega de les seves bateries. Cada vehicle elèctric requereix almenys d'un punt de recàrrega exclusiu i vinculat per fer les 
recàrregues diàries del vehicle, en general en horari nocturn quan el vehicle no està en ús. Aquests punts vinculats es 
complementen amb la infraestructura de recarrega pública de recolzo en els aparcaments públics, la via pública, 
electrolineres, centres comercials, etc. que aporten seguretat i contribueixen a estendre l'autonomia dels vehicles elèctrics. 

Quant a la instal·lació dels punts de recarrega vinculada, es diferencien dues casuístiques en funció de si l'aparcament té un 
únic titular o pertany a una comunitat de propietaris. En el primer cas, la normativa existent ja contempla la possibilitat 
d'instal·lar endolls en els aparcaments. En el segon cas, cada propietari de la comunitat té uns interessos singulars que fan 
aparèixer unes noves necessitats pel que fa a l'existència de diferents subministraments en l'aparcament. 

Fins ara, no era permesa l'existència de més d'un subministrament elèctric a l'aparcament, cosa que condicionava a utilitzar 
el subministrament existent a l'aparcament com a punt de recàrrega. Això dificultava, entre d’altres aspectes, la gestió dels 
pagaments a la comunitat i la contractació de tarifes beneficioses per la recàrrega del vehicle elèctric. Amb aquesta nova 
instrucció, s'habilitin altres possibilitats com la d'utilitzar el subministrament existent a l'habitatge o un subministrament nou 
en paral·lel al ja existent a de l'aparcament. 

Font:  
Generalitat de Catalunya (26 de juliol 2012) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.92f39315c7cce99ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=6bd5a38d3336c110
VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6bd5a38d3336c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&cont
entid=c216f185203c8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD  

La Agència Catalana de l’Aigua millora el sanejament del Gironès amb l’activació de la depuradora de 
Llambilles 

L'Agència Catalana de l'Aigua ha posat en servei la depuradora i els col·lectors en altade Llambilles, a la comarca del 
Gironès. Aquesta actuació ha tingut un cost superior als 566.000 euros. 
 
A comptat amb un pressupost superior als 566.000 euros per al desenvolupament dels treballs. L'aigua tractada millorarà 
ambientalment el riu Bugantó i també l’ Onyar. 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua ha posat en servei la depuradora i els col·lectors en alta de Llambilles, a la comarca del 
Gironès. Aquesta actuació ha tingut un cost superior als 566.000euros i ha consistit en la construcció d'una depuradora 
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biològica amb reducció de nutrients, dissenyada per a un cabal de 276 m3/dia. L'aigua tractada contribuirà a la millora 
ambiental del riu Bugantó i també de l’Onyar. 
 
Aquesta és la novena estació depuradora en servei a la comarca del Gironès. 
  
Sanejament a Catalunya 
 
El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), aprovat pel Govern de la Generalitat al juliol de 
2006, té l'objectiu de completar i millorar el sanejament de tota la població catalana. 
 
A data d'avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95% de la població catalana. 
 
Font:  
Ecoticias (7 de Setembre 2012) 
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/70107/Agencia-Catalana-agua-mejora-saneamiento-Girones-activacion-
depuradora-Llambilles  

CEDAT-URV: 

Estudiants del Master Universitari en Dret Ambiental de la URV assisteixen als Cursos Dret Internacional i 
Relacions Internacionals. Vitòria-Gasteiz 

Entre el 16 i 19 de juliol, quatre estudiants del Master Universitari en Dret Ambiental (Daniel Iglesias, Rafael Oliveira, Malka 
Sanlucas i Igone Saldias) van assistir als Cursos de Dret Internacional i Relacions Internacionals de Vitòria-Gasteiz 2012, que 
anualment organitza el Departament de Dret Internacional Públic, Relacions Internacionals i Història del Dret de la Facultat 
de Dret i Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació de la Universitat del País Basc. En l'edició d'aquest any el tema 
central del curs va ser la protecció del medi ambient des de la perspectiva internacional i es van tractar temes com la relació 
entre els drets humans i el Medi ambient; la protecció del medi ambient en la Unió Europea; la conflictivitat pels recursos 
hídrics; el cas Prestige; entre d’altres. 

Font: 
CEDAT (19 de juliol de 2012) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 

Lectura de Tesi Doctoral 

El passat 23 de juliol, a l'aula Seminari I es va celebrar l'acte de defensa de la tesi doctoral “Fonaments i abast del règim de 
la Convenció de Ginebra sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància de 1979” de María Cecilia 
Marambio Thibaut a la Sala de Graus de la Facultat de CC. Jurídiques. 
 
Font: 
CEDAT (19 de juliol de 2012) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 
 
Període de defensa pública dels treballs de finalització de Màster. Màster Universitari en Dret Ambiental URV. 
Any acadèmic 2011-12  
 
Per obtenir la titulació del Màster Oficial en Dret Ambiental, els estudiants han de realitzar un treball de recerca final que, en 
el cas dels estudiants de l'itinerari d'investigació, ha d'estar encaminat a la realització de la futura tesi doctoral. Aquest 
treball, que va sent tutoritzats per un professor al llarg dels dos cursos acadèmics del màster, ha de ser finalment defensat 
en un acte públic davant d'una comissió formada per tres professors universitaris o especialistes en la matèria. Entre l'última 
setmana de juny, les primeres setmanes de juliol i les dues primeres setmanes de setembre els estudiants han realitzat, amb 
èxit, la defensa pública dels seus treballs finals. A continuació es detalla una relació dels treballs que s'han defensat: 

- "Los Tribunales Ambientales en Chile" (Carla Vega Monares) 

- (Oscar Recabarren Santibañez) 

- “La regulació dels serveis ambientals dels ecosistemes a Catalunya: Anàlisi d’eines i metodologies” (Joan Pons Solé) 

- “L’ordenació dels equipaments comercials: cap a una ciutat sostenible” (Marina Rodríguez Beas) 

- “Una aproximación a los desplazamientos forzados por el cambio climático” (Beatriz Felipe Pérez) 
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- “Influencia del principio precautorio en la tutela penal del ambiente” (Diego Guzmán Velázquez) 

- “Sostenibilidad territorial i administración local. El cas de la Conca de Barberà” (Alfons Civit Martínez) 

-  “Energia Eòlica: Evolució normativa, aspectes tècnics i ambientals” (Lourdes Verónica Amador García) 

- Las políticas de adaptación al cambio climático en México. Avances y expectativas (Stephanie Victoria Ascencio 
Serrato) 

 
 
Font: 
CEDAT  (7 de Setembre de 2012) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 
 
NORMATIVA  

Unió Europea: 

Reglament d'Execució (UE) n ° 792/2012 de la Comissió, de 23 d'agost de 2012, pel qual s'estableixen 
disposicions sobre el disseny dels permisos, certificats i altres documents previstos en el Reglament (CE) n ° 
338/97 del Consell, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu 
comerç, i es modifica el Reglament (CE) n ° 865/2006 de la Comissió. 
 
Per a més informació: 
DOUE L 242 de 7.9.2012, p. 13-45 
http://eur-
lex.europa.eu/notice.do?val=688337:cs&lang=és&list=688337:cs,688317:cs,688159:cs,688161:cs,688123:cs,688148:cs,688
101:cs,688092:cs,688107:cs,688130:cs,&pos=1&page=1&nbl=35829&pgs=10&hwords= 
 
Decisió de la Comissió 2012/485/UE, de 25 d'abril de 2012 , relativa a l'ajuda estatal SA.25051 (C 19/10) 
(exNN 23/10) concedida per Alemanya a Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im 
Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg [notificada amb el número C(2012) 
2557] Text pertinent a l'efecte del EEE 
 
Per a més informació:  
DOUE L 236 d'1.9.2012, p. 1-34 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:L:2012:236:0001:01:ÉS:HTML 
 
LLIBRE VERD Coneixement del medi marí 2020. De la cartografia dels fons marins a les previsions 
oceàniques. COM/2012/0473 final.  
 
Per a més informació: 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2012:0473:FI:ÉS:HTML 
 
Reglamento (UE) n ° 775/2012 de la Comissió, de 23 d'agost de 2012 , pel qual es prohibeix la pesca de sabre 
negre en aigües de la UE i aigües internacionals de les zones VIII, IX i X per part dels bucs que enarboren 
pavelló d'Espanya 
 
Per a més informació:  
DOUE L 231 de 28.8.2012, p. 6-7 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:L:2012:231:0006:01:ÉS:HTML 
 
Reglament (UE) n ° 769/2012 de la Comissió, de 17 d'agost de 2012 , pel qual es prohibeix la pesca de alfonsí 
en aigües de la UE i aigües internacionals de les zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV per part dels 
bucs que enarboren pavelló de Portugal 
 
Per a més informació: 
DOUE L 229 de 24.8.2012, p. 16-17 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:L:2012:229:0016:01:ÉS:HTML 
 
Reglament (UE) n ° 767/2012 de la Comissió, de 17 d'agost de 2012 , pel qual es prohibeix la pesca de 
tonyina vermella a l'Oceà Atlàntic a l'est del meridià 45° O i en el Mar Mediterrani per part dels bucs que 
enarboren pavelló de Portugal 
 
Per a més informació:  
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DOUE L 229 de 24.8.2012, p. 12-13 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:L:2012:229:0012:01:ÉS:HTML 
 
Directiva 2012/22/UE de la Comissió, de 22 d'agost de 2012, per la qual es modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlament Europeu i del Consell de manera que inclogui el carbonat de didecildimetilamoni com a substància 
activa en el seu annex I. Text pertinent a l'efecte del EEE 
 
Per a més informació: 
DOUE L 227 de 23.8.2012, p. 7-10 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:L:2012:227:0007:01:ÉS:HTML 
 
Reglament (UE) n ° 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012 , relatiu a la 
comercialització i l'ús dels biocides. Text pertinent a l'efecte del EEE  
 
Per a més informació: 
DOUE L 167 de 27/06/2012 p. 0001 – 0123 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:L:2012:167:0001:01:ÉS:HTML 
 
Espanya: 

Reial decret 1002/2012, de 29 de juny, pel qual s'estableixen mesures d'aplicació de la normativa 
comunitària en matèria de comercialització i utilització de pinsos i es modifica el Reial decret 1409/2009, de 
4 de setembre, pel qual es regula l'elaboració, comercialització, ús i control dels pinsos medicamentosos.  

Per a més informació:  
BOE núm. 118 de 17 de maig de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/17/pdfs/BOE-A-2012-6500.pdf 

Ordre AAA/1601/2012, de 26 de juny, per la qual es dicten instruccions sobre l'aplicació en el Departament 
de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació 
pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.  

Per a més informació: 
BOE núm. 172, 19 de juliol 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9705.pdf 

Llei 4/2012, de 16 de juliol, de Mesures Financeres i Administratives.  

Per a més informació: 
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 136, 17 de juliol de 2012. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/17/pdf/BOCYL-D-17072012-2.pdf 

Reial decret 777/2012, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre 
gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les 
activitats mineres.  

Per a més informació:  
BOE núm. 167, de 13 de juliol de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/13/pdfs/BOE-A-2012-9327.pdf 

Catalunya: 

Decret  81/2012, de 10 de juliol, pel qual es crea i regula el Registre del sector de l'alimentació animal i de 
l'àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà 

Per a més informació: 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6169, 12 de juliol de 2012 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6169/1253019.pdf 
 

Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils 

Per a més informació: 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 162, 7 de juliol de 2012 
http://www20.gencat.cat/docs/portaljuridic/02%20-%20Actualitat/Documents/LEY_5_2012.pdf 
 

 JURISPRUDENCIA   

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 21 de juny de 2012 — Comissió Europea/República 
Portuguesa (Incompliment d'Estat — Medi ambient — Directiva 2000/60/CE — Política de la Unió en l'àmbit 
de l'aigua — Plans hidrològics de conca — Publicació i notificació a la Comissió — Inexistència — Informació i 
consulta al públic sobre els projectes de plans hidrològics — Inexistència).  

Per a més informació:  
DOUE C 250 de 18.8.2012, p. 7-8 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:250:0007:02:ES:HTML 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Vuitena) de 21 de juny de 2012 (petició de decisió prejudicial 
plantejada pel Symvoulio tis Epikrateias — Grècia) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/Ypourgos 
Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, 
Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (Directiva 2001/42/CE — Avaluació de les incidències de determinats 
plans i programes al medi ambient — Article 3, apartat 2, lletra b) — Marge d'apreciació dels Estats 
membres).  

Per a més informació: 
DOUE C 250, de 18.8.2012, p. 7-7. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:250:0007:01:ES:HTML 
 

Interlocutòria del Tribunal General de 4 de juny de 2012 — Eurofer/Comissió (Recurs d'anul·lació — Medi 
ambient — Directiva 2003/87/CE — Assignació gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a 
partir de 2013 — Decisió de la Comissió per la qual es determinen les referències de producte que s'han 
d'aplicar per calcular l'assignació de drets d'emissió — Article 263 TFUE, paràgraf quart — Inexistència 
d'afectació individual — Acte reglamentari que inclou mesures d'execució — Inadmissibilitat).  

Per a més informació: 
DOUE C 217, de 21/07/2012, p. 0024 - 0024 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:217:0024:01:ES:HTML 

Sentència del Tribunal General de 14 de juny de 2012 — Vereniging Milieudefensie i Stichting Stop 
Luchtverontreiniging Utrecht/Comissió [ «Medi ambient — Reglament (CE) n ° 1367/2006 — Obligació dels 
Estats membres de protegir i millorar la qualitat de l'aire ambienti — Excepció temporal concedida a un Estat 
membre — Sol·licitud de revisió interna — Denegació — Mesurada d'abast individual — Validesa — Conveni de 
Aarhus» ]. 

Per a més informació: 
DOUE C 217 de 21.7.2012, p. 17/17 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:217:0017:02:ES:HTML 

Espanya: 

Sentència del Tribunal Suprem de 8 de juny de 2012. Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, Ponent 
Rafael Fernández Valverde. Dret administratiu sancionador. Imposició de multa i indemnització per danys al 
domini públic hidràulic per abocaments que superin els límits prevists a l'autorització. Límits en la revisió de 
la valoració de la prova en cassació.  

Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6415793&links=28079130
052012100387&optimize=20120625&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Constitucional 101/2012 de 8 de maig (Ple. Ponent: Don Pascual Sala Sánchez). Medi 
ambient; Espècies no protegides; Norma penal en blanc; Qüestió de constitucionalitat; Pèrdua sobrevinguda 
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d'objecte de la qüestió de constitucionalitat. 

Per a més informació: 
BOE núm. 134, de 5 de juny de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7498.pdf 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia d'11 de juny de 2012. Sala del Contenciós. Seu de 
Granada. Secció 1ª. Ponent Sra. María Luisa Martín Morales. Parc Natural; Pla d'Ordenació dels Recursos 
Naturals; Pla Rector d'Ús i Gestió; Domini Públic Marítim-Terrestre.  

Per a més informació: 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/08/Sentencia-del-Tribunal-Superior-de-Justicia-de-
Andaluc%C3%ADa-de-11-de-junio-de-2012.-Sala-de-lo-Contencioso.-Sede-de-Granada.-Secci%C3%B3n-1%C2%AA.-
Ponente-D%C3%B1a.-Mar%C3%ADa-Luisa-Mart%C3%ADn-Morales..pdf 
 
 ARTICLES  

Àrees marines de Canàries afectades per l'exploració petrolífera 
El mercat d'emissions: com funciona i per què fracassa   
Monsanto: molt pitjor que Glifosat   
Acaparament de terres. Un costat fosc de la inversió estrangera 
Fusta plàstica, una alternativa a l'eliminació en abocadors 
Economia verda: l'assalt final als béns comuns. 
 

PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN 

Embid Irujo, A. (et. Al.) (dir.). Jornadas de Derecho del Agua. Agua y agricultura [XVI Jornadas de Derecho de Aguas]; Cizur 
Menor (Navarra): Thomson Reuters-Civitas, 2011. 
García Sanabria, Javier. Las Comunidades Autónomas y la gestión integrada de las áreas litorales de España: materiales para 
un debate sobre gobernanza. Cádiz : Universidad de Cádiz, Grupo de Investigación en Gestión Integrada de Áreas Litorales,  
2011. 
Barragán Muñoz, JM [et. Al.] (coord.). Manejo costero integrado en Iberoamérica : diagnóstico y propuestas para una nueva 
política pública.  [Cádiz] : Universidad de Cádiz : Red Ibermar, 2012. 
Barragán Muñoz, JM. Manejo costero integrado y política pública en Iberoamérica : propuestas para la acción. Red Ibermar. 
[Cádiz] : Red Ibermar, 2011. 
Barragán Muñoz, JM. Manejo costero integrado y política pública en Iberoamérica : un diagnostico. Necesidad de cambio. 
Cádiz : Universidad de Cádiz, 2009. 
Grinlinton, David; Taylor, Prue (ed.). Property rights and sustainability: the evolution of property rights to meet ecological 
challenges. Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2011. 
Encinas Elizárraras, Sergio A. Derecho forestal. [Durango]: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Juárez del 
Estado de Durango, 2006. 
Daimler Sustainability Report 2011. [Stuttgart]: Daimler AG, 2012. 
Enric Llebot, Josep. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya : Institut 
d'Estudis Catalans, 2010. 
Wilks, Sarah. Seeking environmental justice. Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2008. 
Pavlich, Dennis. Managing environmental justice. Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2010. 
Ramos Medrano, José Antonio. Urbanismo, obra pública y medio ambiente: 100 resolucines judiciales contra la 
administración pública. Madrid : Dykinson, 2012. 
Shallcross, Tony; Robinson, John. Global citizenship and environmental justice . Amsterdam ; New York : Rodopi ; 2006 
Miguel y del Ángel, Jesús [et. al.].Los bosques y el sector forestal en España = Forest and forestry in Spain. Madrid : INIA, 
2011. 
Vaccaro, Ismael; Beltran; Oriol (eds.). Ecología política de los Pirineos: estado, historia y paisaje. Tremp: Garsineu, 2007. 
 
AGENDA  

1er Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya 

El Primer Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya pretén ser un punt de trobada que permeti la generació de 
coneixement per al tercer sector ambiental, faci visibles l'àmbit d'actuació i les accions de les seves entitats davant la 
ciutadania i efectuï un balanç de les actuacions dutes a terme en el marc del Pla de suport al tercer sector ambiental de 
Catalunya. 

El Congrés, organitzat per l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
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amb el suport de la Fundació CatalunyaCaixa, es dirigeix a les entitats ambientals i a les persones vinculades i, en segon pla, 
a altres tipus d'entitats i institucions. 

Objectius 

El Congrés s'ha fixat com a objectius: 

1. Ser un lloc de trobada i reflexió per estructurar el tercer sector ambiental de Catalunya (TSAC). 

2.  Contribuir a la construcció d'una entitat compartida. 

3.  Compartir eines i accions, i afavorir les relacions i les aliances entre les entitats del TSAC. 

4.  Promocionar l'intercanvi de coneixements i la innovació socioambiental. 

5.  Afavorir la incidència social i política de les entitats del TSAC. 

Data: 13-14 de Desembre de 2012 
Lloc: Barcelona 
Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=e4f398e5c
d138310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e4f398e5cd138310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_E
S 

7 ª Jornada: La gestió de residus com a subproductes 

La setena edició de la jornada se celebrarà el proper 4 d'octubre de 2012 a la Casa del Mar (Barcelona) 
Aquest any, com a novetat, gran part de la jornada es durà a terme en uns espais destinats a promoure la interacció entre 
oferents i demandants de subproductes. 

Volem que els assistents vengen a la trobada amb tota la informació possible sobre aquells residus de la seva empresa que 
puguin ser gestionats com a subproductes o aquells residus que ells puguin aprofitar com a matèria primera en el seu 
procés productiu. 

Després d'una presentació per part de la ARC i de la BSC, i d'un cas pràctic de gestió de subproducte, el segon bloc de la 
jornada consistirà a posar en contacte directe a les empreses que tenen algun residu i ho volen gestionar com un 
subproducte amb aquelles empreses que volen incorporar en el seu procés productiu residus com a matèries primeres. 

Data: 4 de Octubre de 2012 
Lloc: Barcelona 
Organitza: Agència de Residus de Catalunya 
 

Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.ed59e7380cafa3dd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=2045dfbcc9025210Vg
nVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2045dfbcc9025210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contenti
d=84a79abf5b078310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES 
 
10ª Jornada de Prevenció de Residus 
 
La prevenció de residus ha anat evolucionant i des de la dècada dels noranta ha passat, a l'àmbit normatiu, a ser la primera 
prioritat dins de la jerarquia de gestió de residus. 
 
La prevenció de residus requereix un canvi important de les pràctiques en la gestió i reclama la implicació màxima de tots 
els actors afectats: govern, ciutadans, empreses, comerços, associacions, administracions. 
 
L'Agència de Residus de Catalunya, com a entitat competent sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es 
gestionen al seu territori, ha celebrat anualment i des del 2003 la Jornada de Prevenció de Residus Municipals. Aquestes 
Jornades han estat l'eina principal de comunicació i intercanvi d'experiències en prevenció que hem tingut a Catalunya. 
 
I, aquest any, celebrem la 10a. Jornada de Prevenció de Residus. 
 
Han estat 10 anys en els quals hem volgut presentar les eines i les experiències més rellevants en matèria de prevenció de 
residus municipals que s'han realitzat tant aquí com en altres països. 
 
En aquesta edició, els temes que s'abordaran en la Jornada són els següents: 
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1.- Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) i prevenció de residus 
2.- Prevenció del balafiament alimentari 
3.- Reutilització i preparació per a la reutilització 
4.- Eines per a la prevenció de residus al món local 
 
Volem que aquesta 10a. Jornada sigui un esdeveniment molt especial i volem oferir l'oportunitat de participar en ella a totes 
aquelles empreses, administracions públiques, ONG, centres d'investigació i universitats i, en general, a qualsevol 
professional relacionat amb la prevenció dels residus. 
 
El passat 15 de juny va finalitzar el període de Crida a la Participació. Volem expressar el nostre agraïment a tots els 
professionals que ens han enviat la seva proposta. 
 
Data: 21-22 de Novembre de 2012 
Lloc: Barcelona 
Organitza: Agència de Residus de Catalunya  
 

Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.0b722e55d906c87b624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=92c0b881a1fe6310V
gnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=92c0b881a1fe6310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Exposició Natura catalana, rica i plena 

Exposició formada per quaranta fotografies de gran format reunides per la Societat Catalana de Fotògrafs de Naturalesa. Es 
mostren des dels grans mamífers i aus fins a petits insectes i organismes unicel·lulars, passant pels paisatges on habita tota 
aquesta fauna. 
 
Com en totes les exposicions que s'organitzen en el Museu dels Volcans, el Parc col·labora a través del Centre de 
Documentació, que aquesta vegada ha realitzat una recopilació documental, una biblioteca mòbil, amb més d'una 
cinquantena de llibres relacionats amb la fotografia i imatges sobre espais naturals de tot el món. 
 
Data: 30 de Juny al 30 de Setembre de 2012 
Lloc: Museu dels Volcans 
Organitza: Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural i Societat Catalana de Fotògrafs de Natura 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.cca3e077efe101130161fea3b0c0e1a0/?vgnextoid=4acce8c590
bc2210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4acce8c590bc2210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=f39a7c99c6238310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret 

(CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili. Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: 
cedat@urv.cat 

 

 


