
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Economia circular 

Un parell d’informacions fan referència en aquesta edició del Butlletí a la qüestió dels residus en el context de la Unió Europea. 

Així, en el marc del procés de negociació d’una política europea en aquesta matèria, una sèrie d’organitzacions no 

governamentals, liderades per European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe i Zero Waste Europe, han filtrat 
les posicions dels estats membres en el curs d’aquesta negociació, mentre es presentava, així mateix, un informe publicat per 

la Unitat de Prospectiva Científica de l’Avaluació d’Opcions Científiques i Tecnològiques del Parlament Europeu en relació amb 
el paper de certs fluxos de residus en la transició cap a una economia circular. 

Pot afirmar-se que, en el moment present, a Europa s’estan produint dos debats paral·lels en relació amb dues transicions 
clau des del punt de vista de l’acostament del nostre model econòmic a la sostenibilitat. D’una banda, com hem esmentat en 

aquests comentaris editorials en alguna ocasió, cal referir-se a la transició energètica i, d’altra banda, la transició esmentada 

cap a una economia circular. Aquest segon aspecte és crucial, en la mesura que implica la preocupació per l’eficiència del 
metabolisme social, de manera que sigui capaç de general residus que siguin reutilitzables i, en conseqüència, no augmenti la 

seva pressió sobre els recursos disponibles. 

En aquest sentit, l’informe esmentat es fixa en els residus municipals, els envasos, residus d’aliments, residus biològics i 

matèries primes crítiques, i examina el marc polític actual en la matèria, així com les tendències futures i les tecnologies 

disponibles. El treball constata la inexistència de dades fiables i harmonitzades a nivell europeu, qüestió crucial per adoptar 
una política coherent i eficaç en la matèria, que, per cert, constitueix un objecte de negociació en aquest moment. En relació 

amb això, una sèrie d’organitzacions no governamentals han filtrat les posicions dels estats membres en aquesta negociació. 

Es constata, d’acord amb la informació feta pública, que les actituds dels estats no es corresponen amb els tòpics habituals en 

relació amb el compromís amb la protecció del medi ambient que s’atribueix tot sovint als diversos països, projectant-se una 
ombra de dubte en relació amb les actituds d’alguns estats nòrdics, per exemple. Sigui com sigui, la negociació en curs és un 

aspecte crucial per a la definició del futur econòmic i social d’Europa, en la mesura que una economia circular es revela com 

l’única opció raonable en un planeta finit. 

Novembre 2017 

Agenda    

 

Acte de Presentació del llibre del Dr. José Miguel García Asensio "Anàlisi jurídic de Els Aprofitaments Forestals" 
Data i Lloc: 16 de novembre de 2017; Sala de Graus Campus Catalunya URV, Tarragona, Espanya. 

Organitza: Facultat de Ciències Jurídiques Universitat Rovira i Virgili  

Per a més informació: cedat.cat  
 

9è Congrés de Reciclatge de Paper 
Data i Lloc: 16 de novembre de 2017; Madrid, Espanya. 

Organitza: Associació Espanyola de Recicladores Recuperadors de Paper i Cartró 
Per a més informació: congresoreciclajepapel.com 

 

XIII Jornades Tècniques de Sanejament i Depuració. Reutilització d'Aigües Depurades: Una necessitat i un 
repte  

Data i Lloc: 16 i 17 de novembre de 2017; Múrcia, Espanya 
Organitza: Entitat de Sanejament i Depuració de la Regió de Múrcia 

Per a més informació: esamur.com 

 
I Congrés Young Water Professionals Spain 

Data i Lloc: 16 al 18 de novembre de 2017; Bilbao, Espanya 
Organitza: IWA The International Water Association Young Water Professionals 

Per a més informació: ywp-spain.es  
 

 Tarragona 

 BUTLLETÍ INFORMATIU

   
   

 

Butlletí nº 94, noviembre 2017 

Editorial 

http://www.cedat.cat/noticias/937/acto-de-presentacion-del-libro-del-dr-jose-miguel-garcia-asensio
http://www.cedat.cat/noticias/937/acto-de-presentacion-del-libro-del-dr-jose-miguel-garcia-asensio
http://www.congresoreciclajepapel.com/
http://www.congresoreciclajepapel.com/
http://www.esamur.com/jornadas-tecnicas
http://www.esamur.com/jornadas-tecnicas
http://ywp-spain.es/
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I Fòrum sobre aprofitament de l'energia dels residus  
Data i Lloc: 21 de novembre de 2017; Madrid, Espanya. 

Organitza: Direcció general d'Indústria, Energia i Mines - Fundació de l'Energia de la Comunitat de Madrid. 
Per a més informació: fenercom.com 

 
Conferència COP23 Fiji "The Day After" 

Data i Lloc: 21 de novembre de 2017; Madrid, Espanya 

Organitza: SUST4IN 
Per a més informació: sust4ain.com 

 
2a Jornada de Logística Sostenible. Reptes i desafiaments de la distribució urbana de mercanciía: tendències i 

models de negoci 

Data i Lloc: 21 de novembre de 2017; Barcelona, Espanya 
Organitza: Grup Logística Sostenible 

Per a més informació: laboratorioecoinnovacion.com 
 

Invasions Biològiques - Punt de trobada entre la recerca i la gestió 
Data i Lloc: 21 de novembre de 2017; Barcelona, Espanya 

Organitza: CREAF- Societat Catalana de Biologia ICHN 

Per a més informació: creaf.cat 
 

Model Econòmic i Migracions Globals 
Data i Lloc: 28 de novembre de 2017; Barcelona, Espanya 

Organitza: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

Per a més informació: cccb.org 
 

Fira Internacional de les Solucions Mediambientals ECOFIRA 
Data i Lloc: 28 al 30 de novembre de 2017; València, Espanya 

Organitza: ECOFIRA 
Per a més informació: ecofira.feriavalencia.com 

 

Píndola de Dret Ambiental: pròximes novetats legislatives en medi ambient 
Data i Lloc: 4 de desembre de 2017; Barcelona, Espanya 

Organitza: Col•legi d'Ambientòlegs de Catalunya 
Per a més informació: coamb.cat 

 

World Efficiency Solutions 2017  
Data i Lloc: 12 al 14 de desembre de 2017; Paris, França 

Organitza: WE 
Per a més informació: world-efficiency.com 

 

Notícies    

 
 

Internacional 

 
Líders indígenes demanen suport global en la lluita contra la desforestació 

Líders indígenes de catorze nacions s'han reunit avui a Londres per compartir la seva lluita contra la desforestació i "sol•licitar 
a la societat global" i al Regne Unit, en concret, un major finançament i empara legal internacional. 

 

Així ho van transmetre en un acte celebrat a la seu de la Royal Society, en 
el marc d'una ruta per Europa per denunciar la seva situació, al costat de 

diversos investigadors d'organitzacions climàtiques.  
 

La coalició internacional d'indígenes està formada per comunitats locals de 
Mèxic, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Costa Rica, Panamà, Colòmbia, 

Perú, Equador, Bolívia, Veneçuela, Brasil, Congo i Indonèsia. 

 
En concret, els experts van donar a conèixer un estudi sobre les inversions 

contra el canvi climàtic i els nous riscos per als boscos, el qual posa de 
manifest l'escassa inversió destinada a lluitar contra la desforestació i el seu 

"devastador efecte" per a les comunitats indígenes. 

 
L'informe detalla que des de 2010 les inversions que deriven en la destrucció 

a gran escala dels boscos i en emissions massives de carboni són 39 vegades més grans que els diners canalitzat per a la 
protecció forestal. 

Foto: EFE 

https://www.fenercom.com/pages/informacion/evento.php?id=533
http://www.sust4in.com/20171121-conferencia-cop23-fiji-the-day-after.html
http://laboratorioecoinnovacion.com/nuestras-actividades/2a-jornada-de-logistica-sostenible?utm_source=emailcampaign570&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Jornada+Log%C3%ADstica+Sostenible
http://www.creaf.cat/sites/default/files/events/documents/jornada_creaf_ichn_scb_2017.pdf
http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/model-economic-i-migracions-globals/227561
http://ecofira.feriavalencia.com/
https://www.coamb.cat/curs/pindola-de-dret-ambiental-properes-novetats-legislatives-en-medi-ambient/
https://www.world-efficiency.com/en/Home/#xtor=AD-18-[RETEMA-265x140]
https://www.world-efficiency.com/en/Home/#xtor=AD-18-[RETEMA-265x140]
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De fet, la consultora de l'empresa assessora centrada en el canvi climàtic Climate Focus, Franziska Haupt, va denunciar que 
els diners invertits en reduir la desforestació representa només un 2% dels 167.000 milions de dòlars (141.900 milions d'euros) 

destinats a disminuir les emissions de carboni. 
 

"El sector privat i els governs inverteixen molt més en agricultura, un dels principals causants de la desforestació. Necessitem 
més diners per salvar els boscos", ha afegit. 

 

Els líders indígenes també van criticar la "poca finançament" que reben en aquest àmbit perquè, asseguren, són "la millor 
garantia per a l'estabilitat climàtica", ja que "on els drets dels indígenes estan fora de perill, els boscos estan ben protegits". 

 
La coordinadora executiva de l'Articulació Nacional de la Població Indígena del Brasil (APIB, en anglès), Sonia Guajajara, ha 

remarcat que "si no hi ha boscos, no hi haurà economia que sobrevisqui", a més de recordar que una part dels productes que 

es consumeixen a occident vénen dels conflictes que, ha matisat, "maten la meva gent". 
 

"Els pobles indígenes veiem amb molta tristesa que s'inverteixin grans quantitats de diners en els governs i les corporacions 
globals" que, però, "donen l'esquena a la desforestació", va denunciar el representant indígena de l'Aliança Mesoamericana 

de Persones i Boscos, Cándido Missatge Unir. 
 

A més, van fer una crida a reconèixer els seus drets com a habitants d'aquests boscos i van instar a entaular un "diàleg directe" 

amb els representants polítics per arribar a acords que permetin assegurar la vida i la sostenibilitat de la "mare terra". 
 

De fet, només 21 dels prop de 188 països signants de l'Acord de París van incloure a la població indígena i les comunitats 
locals en els seus plans nacionals per reduir les emissions de diòxid de carboni. 

 

Segons van reclamar aquests grups en un comunicat conjunt, el coneixement tradicional de la població indígena i les seves 
tecnologies "han de ser reconegudes, incloent la protecció d'herència i els drets de propietat intel•lectual". 

 
Durant l'acte també van denunciar la mort de 200 activistes que defensaven els boscos a 2016, una xifra que "va en augment" 

segons va revelar l'ONG londinenca "Global Witness". 
 

Per combatre aquesta situació, exigeixen als estats que adoptin totes les mesures necessàries per aturar la criminalització, la 

violència i els assassinats dels líders indígenes. 
 

Totes aquestes reclamacions s'han presentat dues setmanes abans de la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions 
Unides, que tindrà lloc al novembre a la ciutat alemanya de Bonn. 

 

Font: Efe.com (24 octubre 2017) 
 

Increïble: així es veu el "mar d'escombraries" que causa problemes entre Hondures i Guatemala 
Llaunes, envasos, coberts plàstics, roba vella, xeringues, animals morts ... És l'escena típica de qualsevol abocador. Però 

aquest no és un escombriaire qualsevol. 

 
És una illa de deixalles que sura en el mar Carib, entre les costes d'Hondures i Guatemala, un munt de deixalles que recalen 

periòdicament a les platges i que, darrerament, s'ha tornat un motiu de tensió en les relacions bilaterals entre els dos països 
. 

 
"Hi ha tants residus de plàstic al món que podrien cobrir un país com Argentina": l'advertència d'un grup científics sobre la 

contaminació que aguaita al nostre planeta 

 
No és un fenomen nou, però sí desconegut per a gran part de la comunitat internacional. 

 
No obstant això, les imatges d'un "mar d'escombraries" al nord d'Hondures 

es van fer virals a les xarxes socials fa un parell de setmanes. 

 
La fotògrafa britànica Caroline Power va publicar diverses preses que 

mostraven les aigües pròximes a l'illa turística de Roatán cobertes d'una 
crosta de deixalles de tot tipus. 

 
Després de la publicació de les fotos i l'arribada de les escombraries flotant 

a diversos municipis de la costa nord hondurenya, tots dos governs van 

sostenir una reunió per discutir possibles solucions a una situació que ja 
s'estén per més de tres anys, segons les autoritats locals. 

 
Però les converses van entrar en tensió en un punt fonamental: qui és el 

principal responsable dels abocaments. 

 

Foto: Imneuquen 

https://www.efe.com/efe/espana/portada/lideres-indigenas-piden-apoyo-global-en-su-lucha-contra-la-deforestacion/10010-3417932
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D'una banda, Hondures acusa al seu veí de propiciar la contaminació que arriba a les platges de Omoa, Port Cortés i a les Illes 
de la Badia; i, de l'altra, Guatemala, assegura que és l'altre país qui aboca la pròpia brossa que l'afecta. 

 
Després de les reunions bilaterals, el govern de Tegucigalpa va donar un termini de cinc setmanes al seu parell guatemalenc 

perquè controli els abocaments. 
 

En cas contrari, sostenen, recorreran a organismes i tractats internacionals. 

 
Font: Imneuquen.com (5 novembre 2017) 

 
La meitat dels corals de Hawaii es decoloraron en 2014-2015 

Gairebé la meitat dels corals de Hawaii es decoloraron durant les onades de calor a 2014 i 2015, i la pesca a prop de la costa 

està disminuint, va dir un grup de científics als legisladors de l'estat. 
 

Els científics de l'organització ambiental Nature Conservancy li van informar als legisladors dijous sobre el que consideren és 
una situació sense precedents per a la vida marina de Hawaii. 

 
Funcionaris de l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica van dir que el 56% del corall de la Illa Gran estava descolorit, 

juntament amb 44% al llarg de Maui Oest i 32% al voltant d'Oahu. 

 
Els científics van advertir que es pronostica que hi haurà decoloració més greu i freqüent. 

 
“A la dècada de 2030, entre el 30% i el 50% dels anys hi haurà 

esdeveniments de decoloració de gran envergadura a Hawaii", va dir 

Kuulei Rogers de l'Institut de Biologia Marina de l'arxipèlag. 
 

Quan les temperatures de l'oceà s'eleven, els corals expulsen les algues 
de les que depenen per alimentar-se. Això provoca que els seus esquelets 

perdin el seu colorit i es vegin "blanquejats". 
 

El corall pot recuperar-se si l'aigua es refreda, però mor si persisteixen les 

temperatures elevades. A la llarga els esculls es degraden, el que deixa 
els peixos sense hàbitat i de les costes menys protegides de les marejades 

de les tempestes. 
 

Quant als peixos de Hawaii, investigadors de la universitat de l'estat van compilar informació durant 15 anys i van trobar un 

declivi del 90% en la pesca general en comparació amb els últims 100 anys, la qual inclou peixos com el Ulúa, el moi i el Oio. 
 

Font: Debate.com.mx (3 novembre 2017) 
 

Informe Governamental dels EUA accepta que canvi climàtic és impulsat per activitat humana 

El document va ser alliberat el divendres 3 de novembre i va deixar a molts amb la boca oberta. Es tracta d'un informe federal 
conegut com la Quarta Avaluació Nacional sobre el Clima que, cada quatre anys, ha d'emetre un informe que resumeixi 

l'impacte del canvi climàtic en els Estats Units. En aquest, per a sorpresa de molts, es pot llegir que el principal motor del canvi 
climàtic és l'activitat humana. 

 
És clar, el document no diu res que no se sabés des d'abans. No obstant això, 

l'enrenou que ha despertat gira entono al fet que es tracta d'un document 

federal que ha estat publicat durant l'administració del president Donald 
Trump: un mandat que ha estat ple de negacionisme, crítiques contra la idea 

que el clima del món està canviant d'una forma extrema i censura sobre la 
ciència. És més, cal no oblidar que l'actual encarregat de l'Agència de 

Protecció Ambiental (EPA, per les sigles en anglès) és Scott Pruitt, conegut 

per defensar a capa i espasa la indústria dels combustibles fòssils. (Llegiu 
també: Acceptarà Trump que el canvi climàtic va arribar als Estats Units?) 

 
¿Així que per què tenim ara un document governamental que no nega el 

canvi climàtic? De fet, el diari The Washington Post explica que part de la 
sorpresa dels científics ve que la Casa Blanca no hagi intentat evitar la 

publicació, que és obligatòria per llei. 

 
"Això demostres que els científics federals han continuat escrivint documents i publicant informes sobre el canvi climàtic, fins 

i tot quan les persones designades per raons polítiques han alterat la redacció dels comunicats de premsa o han impedit que 
els funcionaris públics parlin de les seves conclusions en fòrums públics ", adverteixen els periodistes Chris Mooney, Juliet 

Eilperin i Brady Dennis a The Washington Post. 

 

 
Foto: Debate 

 
Foto: Fouth National Climate Assessment 

https://www.lmneuquen.com/increible-asi-se-ve-el-mar-basura-que-causa-problemas-honduras-y-guatemala-n570093
https://www.lmneuquen.com/increible-asi-se-ve-el-mar-basura-que-causa-problemas-honduras-y-guatemala-n570093
https://www.debate.com.mx/mundo/La-mitad-de-los-corales-de-Hawai-se-decoloraron-en-2014-15-20171103-0396.html
https://www.debate.com.mx/mundo/La-mitad-de-los-corales-de-Hawai-se-decoloraron-en-2014-15-20171103-0396.html
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Alguns altres dades que llança l'informe també són força concloents. Adverteix que en el pitjor escenari el nivell del mar pot 
augmentar fins a 2.5 metres per 2100 i dóna detalls dels danys que ocorrerien a Estats Units amb un augment global de la 

temperatura. 
 

No obstant això, no tot és color de rosa, ja que així aquestes dades estiguin escrits en el document la Casa Blanca no va deixar 
d'usar les seves conegudes estratègies per fer-se "el de la vista grossa". "El clima ha canviat i sempre està canviant. Com diu 

l'Avaluació Nacional sobre el Clima, la magnitud del canvi climàtic futur depèn significativament de la'incertidumbre restant en 

la sensibilitat del clima de la Terra a les emissions de gasos d'efecte invernadero'" , va dir el portaveu de la Casa Blanca Raj 
Shah en un comunicat. Les seves paraules, per descomptat, eren d'esperar-. (Llegiu aquí: Trump patea l'acord pel canvi 

climàtic) 
 

És així com el document es converteix bàsicament en una petita finestra d'esperança. No obstant això, demostra que els 

científics nord-americans no es cansessin d'intentar publicar el que els seus estudis realment mostren. Trump, en aquesta 
batalla, pot tenir molt poder, però no cal oblidar que també està enfrontat a molts. A molts, a més, que tenen el cervell i la 

capacitat de demostrar que el canvi climàtic és una certesa i que estan disposats a fer alguna cosa per no arribar al pitjor 
escenari. 

 
Si té curiositat per conèixer l'informe pot fer-ho en aquesta adreça:  

https://science2017.globalchange.gov/chapter/executive-summary/ 

 
Font: Elespectador.com (4 novembre 2017) 

 
La NASA assegura que el forat de la capa d'ozó és el més petit des de 1988 

Aquestes variacions naturals es deuen al fet que la capa va estar fortament influenciada per condicions inestables i més càlides 

del normal en el vòrtex de l'Antàrtida, un sistema de baixa pressió que va disminuir la creació de núvols polars estratosfèrics, 
precursores d'elements que destrueixen l'ozó. 

 
El forat existent a la capa d'ozó de la Terra, que es forma sobre l'Antàrtida 

al final de cada hivern a l'hemisferi Sud, va ser el més petit que s'ha 
registrat des de 1988, ha informat l'Agència Aeroespacial (NASA) en base 

a les observacions realitzades pels seus satèl•lits.  

L'extensió màxima del forat en 2017, aconseguida al setembre, va ser de 
19,6 milions de quilòmetres quadrats -2,5 vegades la superfície de EUA- 

,, segons els càlcul de la NASA, corroborats per l'Administració Oceànica i 
Atmosfèrica Nacional (NOAA ), mentre que la mitjana de des de 1991 ha 

estat de 26 milions de quilòmetres quadrats. 

 
 La concentració més baixa anual registrada en el forat, que va tenir lloc 

el passat 12 d'octubre, va ser el mínim més "suau" que s'hagi observat 
des de 2002 

 

"El forat d'ozó a l'Antàrtida ha estat excepcionalment feble aquest any. És el que esperàvem donades les condicions climàtiques 
a l'estratosfera antàrtica", va afirmar Paul Newman, cap científic de les ciències de la Terra al Centre de Vol Goddard Space 

de la NASA. 
 

L'agència va recordar que, tot i la reducció de l'ozó en els dos últims anys, el forat segueix sent gran pel fet que la concentració 
de substàncies que acaben amb aquesta molècula en l'atmosfera és prou alta per generar "significatives" pèrdues d'ozó 

anualment . S'espera que per a l'any 2070 el forat hagi recuperat els nivells de 1980, ja que es preveu que els 

clorofluorocarbonis (CFC) continuïn decreixent (AP) 
El forat a la capa d'ozó es va detectar el 1985, a finals de l'hivern en l'hemisferi Sud, quan el reflex de la llum del sol implicar 

reaccions que incloïen formes químiques actives de clor i brom creades per l'ésser humà, i que acaben amb l'ozó. 
 

Fa trenta anys, la importància de la capa d'ozó va fer que la comunitat internacional signés el Protocol de Montreal sobre les 

substàncies nocives per a la Capa d'Ozó a fi de regular aquest tipus de compostos. 
 

L'ozó actua com un element essencial en l'atmosfera, una capa protectora natural a altes altituds davant les radiacions 
ultraviolades nocives per als humans i les plantes. 

 
Font: Infobae.com (3 novembre 2017) 

 

Unió Europea 
 

Londres imposa una "taxa de toxicitat" als vehicles 
Els conductors dels vehicles de motor més contaminants han de pagar, des del passat 23 d'octubre, una "taxa de toxicitat" 

diària de 10 lliures (una mica més de 11 euros) per circular pel centre de Londres. Aquesta se suma a les 11,5 lliures (gairebé 

13 euros) que, des de 2003, paguen tots els que circulen pel centre en concepte de "taxa d'embussos". Hauran de pagar 

 
Foto: Infobae 

https://science2017.globalchange.gov/chapter/executive-summary/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/informe-gubernamental-de-eeuu-acepta-que-cambio-climatico-es-impulsado-por-actividad-humana-articulo-721586
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/informe-gubernamental-de-eeuu-acepta-que-cambio-climatico-es-impulsado-por-actividad-humana-articulo-721586
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2017/11/03/la-nasa-asegura-que-el-agujero-de-la-capa-de-ozono-es-el-mas-pequeno-desde-1988/
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2017/11/03/la-nasa-asegura-que-el-agujero-de-la-capa-de-ozono-es-el-mas-pequeno-desde-1988/
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el nou peatge aquells vehicles que no compleixen amb els estàndards anomenats Euro 4, en general, els matriculats abans de 
2006. Són un total de 34.000 cotxes al mes, gairebé un 10% dels que circulen per la zona de baixes emissions de la ciutat. 

 
La mala qualitat de l'aire és un greu problema a Londres, que incompleix 

sistemàticament els límits màxims imposats per la UE. Es calcula que 
9.000 londinencs moren prematurament cada any com a conseqüència de 

l'exposició constant a l'aire contaminat. Aquest peatge, que obliga els 

afectats a pagar un total de 21,5 lliures al dia (uns 24 euros) per circular 
pel centre, és part d'una ambiciosa ofensiva de l'alcalde, el laborista Sadiq 

Khan, per frenar la pol•lució. 
 

"És increïble que visquem en una ciutat on l'aire és tan tòxic que fa que 

els nens creixin amb problemes pulmonars", ha dit Khan, que pateix asma 
i és fill d'un conductor d'autobús. "Seguiré fent tot el que estigui a la meva 

mà per protegir els londinencs contra aquest aire insalubre". El pla de 
l'alcalde té com a objectiu convertir el 2020 tota l'àrea metropolitana en 

una "zona d'emissions ultrabaixes", amb la gradual retirada de la circulació 
dels vehicles de combustió. 

 

Les principals queixes a la taxa de la toxicitat es deuen a la deficient senyalització del perímetre afectat i al fet que els 
conductors amb menys poder adquisitiu no poden renovar el seu vehicle amb facilitat. 

 
El 50% de la contaminació de l'aire de la ciutat es deu al trànsit de vehicles de motor, especialment els dièsel. Els londinencs 

realitzen sis milions de desplaçaments en cotxe cada dia, segons l'alcaldia, i dos milions d'aquests són de menys de dos 

quilòmetres. 
 

Font: Elpais.com (27 octubre 2017) 
 

Administració de Residus a la Unió Europea: Feia una economia Circular - Com convertir residus en recursos 
El 2015 es van generar a la Unió Europea (UE) uns 476 quilograms per persona de residus urbans, i una part important -al 

voltant d'un terç de tots els residus urbans en 2012- encara s'eliminava en abocadors. Per gestionar els residus com a recurs, 

en lloc de ser un problema, la indústria dels residus haurà de convertir-se en un soci clau de les empreses que operen en 
l'economia circular.  

 
Això significa una transició del mètode de "recollida i eliminació" de la gestió de residus a (1) prevenció i (2) maximitzar tant 

el valor com el volum dels recursos dins de l'economia. Un nou estudi publicat per la Unitat de Prospectiva Científica de 

l'Avaluació d'Opcions Científiques i Tecnològiques del Parlament Europeu (STOA) avalua el paper de cinc fluxos de residus -
residus municipals, residus d'envasos, residus d'aliments, bioresidus i matèries primeres crítiques- en la transició cap a una 

economia circular en els municipis i els Estats membres de la UE. Examina el panorama polític actual, les tendències, les 
tecnologies, les oportunitats d'ocupació i les futures opcions polítiques per a la UE.  

 

L'anàlisi mostra, entre altres coses, que la meitat dels 28 Estats membres s'han abocat actualment més del 50% dels seus 
residus municipals, mentre que sis Estats membres han assolit l'objectiu de 2030 que no més del 10% dels residus urbans 

abocaments. 
Els autors conclouen que es necessiten dades fiables, coherents i 

harmonitzats per controlar i comparar millor l'estat de la gestió dels residus 
i el progrés cap a una economia circular en tots els Estats membres de la UE 

i dins d'ells. Els responsables de la formulació de polítiques poden aportar 

una major claredat sobre les definicions, així com donar suport a la 
investigació ulterior per al desenvolupament d'un sistema de seguiment que 

inclogui futures avaluacions de modelització que tinguin en compte 
indicadors socials, mediambientals i econòmics més amplis. 

 

L'estudi del STOA "Cap a una economia circular - Gestió de residus" es va 
publicar al setembre de 2017. Va ser realitzat per Oakdene Hollins (Regne 

Unit) i revisat per la Unitat d'Investigació d'Economia Circular de l'Institut 
Wuppertal a petició del Grup STOA del Parlament Europeu. Es pot 

descarregar gratuïtament. 
 

Font: wupperinst.org (25 octubre 2017) 

 
Brussel•les endureix els límits d'emissions de CO2 de la indústria de l'automòbil 

Primer cop de mà a Brussel•les a la indústria de l'automòbil després de l'escàndol dieselgate, el trucatge sistemàtic de vehicles 
per part dels fabricants (sobretot alemanys) per superar els límits d'emissions. La normativa europea va rebaixar el 2014 el 

límit màxim d'emissions a 95 grams de CO2 per quilòmetre malgrat les pressions de la indústria.  

 

 
Foto: El País 

 
Foto: Wuppertal Institut 

https://elpais.com/elpais/2017/10/27/opinion/1509105804_137721.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/27/opinion/1509105804_137721.html
https://wupperinst.org/en/a/wi/a/s/ad/4093/
https://wupperinst.org/en/a/wi/a/s/ad/4093/
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Brussel•les endureix ara aquest llistó: la Comissió Europea presenta avui una nova regulació que obliga els fabricants a reduir 
un 15% aquest màxim en 2025 (fins a 80 grams de CO2 per quilòmetre) i fins a un 30% el 2030 (fins 66,5) , tot i que Alemanya 

ha pressionat amb èxit per suavitzar aquests guarismes. Brussel•les multarà els fabricants que no compleixin. El comissari 
d'Energia i Acció Climàtica, Miguel Arias Cañete, ha presentat les propostes en una roda de premsa, en què ha defensat que 

els objectius plantejats per Brussel•les són "ambiciosos i realistes" i estan basats en "anàlisi sòlids". 
 

L'objectiu declarat, segons la proposta avançada per aquest diari, és que la indústria automotriu acceleri cap al cotxe elèctric 

i els vehicles amb baixes emissions (per sota dels 50 grams per quilòmetre). "El cotxe es va inventar a Europa i crec que també 
hauria de reinventar-aquí", ha declarat el vicepresident de la Comissió Europea per a la Unió de l'Energia, Maros Sefcovic, 

durant la presentació de la iniciativa, coincidint amb la celebració de la cimera climàtica COP23 a Bonn (Alemanya). El pla de 
la Comissió Europea haurà de negociar-se ara amb el Parlament Europeu i el Consell Europeu, però els eurodiputats socialistes 

ja criticaven avui "la manca d'ambició" del braç executiu de la UE, que ha escoltat els laments de Berlín. 

 
El pla inicial era alguna cosa més dur: reduir el llistó d'emissions un 20% 

el 2025 i un 35% el 2030. Però el comissari Miguel Arias Cañete, conscient 
de les crítiques, ha subratllat que l'objectiu de Brussel•les és buscar el mix 

adequat en la rebaixa d'emissions, amb esforços per part de la indústria 
de l'automòbil però també d'altres sectors per poder complir amb els 

acords de París sobre canvi climàtic. Arias Cañete ha admès les pressions: 

"En tots els assumptes importants els grup d'interès són molt actius", ha 
dit. 

 
Hi ha pal, però també pastanaga: Arias Cañete planteja amb la nova 

regulació inversions per digerir aquesta píndola. Hi haurà 800 milions per 

augmentar el nombre de carregadors elèctrics públics (450 milions 
procedent del mercat d'emissions de carboni, que paga la pròpia indústria, 

més 350 milions del pressupost comunitari). I 200 milions addicionals per 
a R + D a la millora de les bateries del cotxe elèctric: en total, 1.000 milions per ajudar a la indústria a mudar de pell i fer-se 

més elèctrica i menys contaminant. 
 

Els fabricants que s'adaptin a aquests canvis, a més, podran accedir a un sistema de crèdits barats per facilitar les inversions 

imprescindibles per a una reconversió industrial que s'endevina llarga i difícil. Les eurcomisaria de Transport, Violeta Bulc, ha 
assenyalat que el paquet legislatiu en el seu conjunt recull "mesures requerides urgentment", mentre que la comissària 

d'Indústria, Elzbieta Biezkowska, ha subratllat que és una eina per ajudar a la pròpia indústria a competir al mercat global. 
 

Mesuradors de consum real 

 
La indústria alemanya va acceptar a contracor rebaixar els límits d'emissions en 2014. Però per darrere es saltava totes les 

normes amb dispositius electrònics amb els quals fabricants com el totpoderós Volkswagen trucaban els cotxes per superar 
els exàmens de laboratori, en un escàndol majúscul que ha obligat ja a Volkswagen a pagar fortes multes als Estats Units. 

Brussel•les pren ara mesures per evitar un nou dieselgate: tots els cotxes incorporaran mesuradors de consum real, segons 

un esborrany de la nova normativa. 
 

El comissari espanyol Arias Cañete considera que l'evolució del cotxe elèctric és "imparable" i Europa no pot perdre el lideratge 
del mercat de fabricació de cotxes davant la Xina, el Japó o l'Índia, la amenaça és cada vegada més palpable. Perdre el tren 

de la fabricació posaria en perill l'alta nòmina d'empleats del sector. 
 

Aquest dimecres, en la seva intervenció, ha recordat que Brussel•les deixarà als fabricants "que decideixin quines tecnologies 

aplicar per assolir els objectius", i ha indicat que el límit per 2025 servirà perquè arrenquin les inversions i el de 2030 per 
aportar "estabilitat". 

 
Font: Elpais.com (8 novembre 2017) 

 

Europa avaluarà la Directiva sobre tractament d'aigües residuals urbanes 
La UE llança un full de ruta per a l'avaluació de la Directiva sobre el tractament de les aigües residuals urbanes. L'avaluació 

respon als grans canvis que s'han produït des que s'aprovés aquesta Directiva fa 25 anys. 
 

La Directiva 91/271 de 21 de maig de 1991 sobre el tractament de les aigües residuals urbanes té com a objectiu principal 
protegir el medi ambient dels efectes adversos de les descàrregues d'aigües residuals urbanes, aigües residuals de determinats 

sectors industrials i mescles d'aigües residuals tant en la seva recollida com en el seu tractament. 

 
Segons les últimes dades disponibles, es recullen el 95% de les aigües residuals urbanes i el 85% són tractades segons els 

estàndards fixats en la Directiva. No obstant això, continua havent reptes per abordar com una governança apropiada, 
inversions adequades a les necessitats actuals i tractaments eficaços a implementar.  

 

 
Foto: El País 

https://elpais.com/economia/2017/11/08/actualidad/1510129523_090462.html
https://elpais.com/economia/2017/11/08/actualidad/1510129523_090462.html
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Després de 25 anys de l'aplicació de la Directiva, els canvis tecnològics i científics, així com els ecològics i socioeconòmics, 
l'augment del turisme i la demanda social d'aigües més netes, és necessari d'una revisió de la Directiva per considerar els 

canvis que podrien adoptar per millorar-la i actualitzar-la. A més, aquesta Directiva també s'ha d'adaptar a la filosofia de 
l'Economia Circular. 

 
D'altra banda, també ha d'harmonitzar amb altres directives com ara la 

Directiva Marc de l'Aigua (2000/60 / EC) i la Directiva 2008/56 / CE, de 17 

de juny de 2008, per la qual s'estableix un marc d'acció comunitària per a 
la política del medi marí. 

 
Aquesta avaluació es farà en base a 5 criteris: efectivitat, eficiència, 

coherència, rellevància i valor afegit de la Directiva. Per a l'avaluació es 

posarà en marxa una consulta entre ciutadans i stakeholders, com poden 
ser indústries i serveis públics relacionats amb l'aigua, agents ambientals, 

autoritats locals, regionals i nacionals, científics i acadèmics, així com 
indústries. L'avaluació constarà de: 

 
Una consulta pública en línia adreçada al gran públic oberta fins al 9 de 

novembre. 

 
Una conferència amb els agents directament implicats en la implementació de la Directiva. 

 
Trobades específics de sub-temes identificats durant l'avaluació, contactes o qüestionaris directes amb agents d'organismes 

rellevants com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), el Banc Mundial o l'Organització 

Mundial de la Salut (OMS). 
 

Aquesta consulta complementarà altres fonts d'informació, així com tots els informes que s'han realitzat fins ara en matèria 
d'aigües residuals com d'aigües en general. 

 
Font: Cienciasambientales.com (2 novembre 2017) 

 

Líders i endarrerits en la política de residus de la UE 
Els països de la UE que obstrueixen les mesures que acostarien la UE a una economia circular no són els sospitosos habituals. 

Les ONG liderades per European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe i Zero Waste Europe han recollit informació 
sobre quins estats membres han donat suport a les propostes per impulsar la política de residus de la UE en les negociacions 

de Brussel•les.  

 
Les propostes, aprovades pel Parlament Europeu el passat març, inclouen majors objectius de reciclatge per als residus sòlids 

urbans; objectius per a la preparació per a la reutilització de residus sòlids 
municipals i la reutilització d'envasos; una millor recol•lecció 

separada de totes les línies de deixalles, inclosos les deixalles 

biològics; reglamentació a nivell de la UE per a la responsabilitat del 
productor; i objectius per reduir la generació de residus per 2030. 

 
La investigació mostra que l'ambiciosa reforma de les lleis de residus de la 

UE està sent boicotejada per diversos països. Si una posició 
conservadora preval en les negociacions, els plans per accelerar la 

transició a una economia circular en els propers anys probablement 

s'estancaran. 
 

Les filtracions de la posició comuna actual del Consell mostren que els 
endarrerits estan guanyant, tot i la major ambició individual d'alguns estats 

membres en àrees que inclouen objectius de reciclatge, la 

responsabilitat ampliada del productor i la recollida separada dels residus biològics. 
 

El que està en joc és la creació de més de 800.000 llocs de treball, un de cada deu provinent de la reutilització i 72 milions de 
dòlars a l'any en estalvis a tot Europa. Els països de la UE també perdrien l'oportunitat d'evitar més de 420 milions de tones 

de CO2 equivalents, el que equival a treure a 4 de cada 10 automòbils de les carreteres europees. 
 

Aquí pots veure el mapa interactiu complet 

 
Els endarrerits en l'aplicació de les polítiques europees de residus 

Els països que s'oposen a la majoria de les propostes inclouen a Dinamarca i Finlàndia, sovint considerats líders en la política 
de residus tot i l'enorme quantitat de residus generats. Altres països que es proposen rebutjar categòricament ambicions més 

altes són Hongria, Lituània i Letònia. 

 

 
Foto: Ciencias Ambientales 

 
Foto: Ciencias Ambientales 

https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/europa-evaluara-la-directiva-sobre-tratamiento-de-aguas-residuales-urbanas-14955
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/europa-evaluara-la-directiva-sobre-tratamiento-de-aguas-residuales-urbanas-14955
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Encara que amb el temps donaran suport un objectiu de reciclatge del 65%, s'espera que països com la República Txeca, 
Itàlia, Suècia, Portugal i Luxemburg s'oposen als plans per fer la preparació per a la reutilització obligatòria, establir un objectiu 

del 10% per a l'envasament de la reutilització i el conjunt de prevenció de residus, totes principals prioritats en una economia 
circular. 

 
El Regne Unit, Alemanya, Polònia, Irlanda, Eslovènia i Croàcia fins ara no han estat disposats a compartir la seva posició, 

destacant un problema de transparència de llarga durada durant les negociacions entre els estats membres, així com entre 

els estats membres i les institucions de la UE. Això crea barreres entre els ciutadans de la UE i els seus governs nacionals, i 
està en desacord amb la postura progressista i transparent adoptada pel Parlament Europeu. 

 
els líders 

D'altra banda, els països del sud que generalment s'oposen als objectius en la gestió de residus com Grècia i Romania, així 

com Espanya, demanen major suport per al reciclatge, la prevenció de residus, la preparació per a la reutilització i una millor 
collita per separat. Altres països progressistes que donen suport a les reformes són França, Bèlgica i els Països Baixos. 

 
Piotr Barczak, oficial de política de residus al EEB, va dir: 

 
"Sentim tots els dies que els governs s'han compromès a reduir el malbaratament per collir els beneficis de l'economia circular. 

Però el que succeeix en les negociacions, a porta tancada, de vegades és una història completament diferent" 

"Sense objectius més alts per al reciclatge i mesures vinculants per a la prevenció, que injectarien confiança en el mercat, els 
governs tindran dificultats per trobar les oportunitats d'inversió necessàries per iniciar la transició cap a una economia circular. 

Donar ambició a llarg termini i requisits vinculants és el que impulsa el canvi". 
 

Font: Cienciasambientales.com (27 octubre 2017) 

 
Espanya 

 
Màquines que et tornen diners quan recicles, ja disponibles a Espanya  

El reverse vending, pràctica estesa a Europa i als Estats Units que permet la recuperació d'entre el 80 i el 90% dels envasos, 
és ja possible a Espanya. Vam guanyar Reciclant, empresa murciana de recent creació, ha començat a instal•lar les primeres 

màquines que ofereixen incentius pel reciclatge d'envasos a supermercats, botigues, restaurants, associacions i centres 

educatius d'Espanya. I els resultats són positius. En dues setmanes, una unitat activa a Derio, a Biscaia, va permetre recuperar 
més de 4.000 envasos. 

  
Per als ciutadans del carrer, el sistema de reverse vending és ben senzill. 

Com explica l'empresa en aquest vídeo, no cal més que portar els envasos 

fins a una d'aquestes màquines; introduir-los, prémer un botó i rebre la 
recompensa. Segons l'equip instal•lat, aquesta pot ser en monedes o en 

vals de descompte en els establiments en els quals estigui instal•lat 
l'equip. 

 

I, com saben aquests sistemes que funcionen en sentit oposat al d'una 
màquina expenedora en quant cal incentivar cada usuari? Doncs amb la 

incorporació d'un dispositiu que de la lectura del codi de barres de l'envàs 
extreu tota la informació sobre el mateix, densitat inclosa. Amb això, es 

determina la quantia de la devolució. 
 

Encara que des de l'empresa reconeixen que la quantitat és una cosa 

simbòlica, sí subratllen la potència d'aquest "reforç positiu" per "crear i mantenir un hàbit beneficiós per al planeta". En aquest 
sentit, han comprovat que la recepció dels seus sistemes és molt positiva entre la població i que s'estén a totes les edats, des 

de nens fins a gent gran. 
 

Perquè el sistema s'estengui, els establiments comercials o col•lectius poden optar per franquiciar o per col•laborar amb el 

projecte amb la instal•lació de les unitats. Com beneficis per als que s'adhereixen a la iniciativa figuren, a més de la contribució 
empresarial a la sostenibilitat, la fidelització de la clientela i, també per a elles, l'incentiu. En aquest sentit, Vam guanyar 

Reciclant recompra els envasos i s'encarrega a més de retirar-los dels sistemes de recollida. 
 

L'empresa, que va arrencar la seva tasca d'expandir aquestes màquines amb la instal•lació de dos a la regió de Múrcia, ha 
tancat acords per a implantar moltes més en supermercats, centres comercials, petits comerços, restaurants, gasolineres, 

centres educatius i associacions en diferents comunitats autònomes . 

 
Andalusia, Aragó, Astúries, Castella-la-Manxa, Comunitat Valenciana, Galícia, La Rioja, Múrcia i el País Basc compten ja amb 

alguna màquina instal•lada. Per saber la ubicació, es pot consultar aquí la localització de cada màquina de reciclatge amb 
incentiu. A la llista s'aniran sumant nous punts ja que, com asseguren des d'aquesta companyia, l'objectiu és "arribar a tots 

els racons del país". Encara que és ambiciós, admeten, no ho és menys donar amb una fórmula que contribueixi a la gestió 

 
Foto: Ecoinventos 

https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/lideres-y-rezagados-en-la-politica-de-residuos-de-la-ue-14931
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/lideres-y-rezagados-en-la-politica-de-residuos-de-la-ue-14931
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de residus. I aquesta ofereix resultats. En països com Bèlgica, Alemanya o Noruega la recuperació d'envasos se situa entre el 
97% i el 90%. 

 
Font: Ecoinventos.com (18 octubre 2017)  

 
Glifosat, el pesticida més freqüent en les aigües del Xúquer i del Tajo 

L'herbicida glifosat és el pesticida detectat amb major freqüència en el Xúquer i Tajo i el segon en freqüència en els rius del 

País Basc. 
 

Ecologistes en Acció demana al Govern espanyol que doni suport a la prohibició del glifosat en la votació del Comitè Permanent 
de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos (ScoPAFF) el 9 de novembre. 

 

Ecologistes en Acció denuncia la freqüent contaminació dels rius 
espanyols amb glifosat després d'analitzar les dades dels programes de 

control de substàncies contaminants en aigües superficials realitzats per 
les confederacions hidrogràfiques a 2016: 

 
A la conca del Xúquer es va detectar glifosat en la totalitat de les 48 

mostres analitzades, en concentracions de 0,13-3,6 microgram per litre. 

 
A la conca del Tajo va ser el plaguicida detectat amb més freqüència, en 

trobar en 263 de les 421 mostres analitzades, en concentracions de 0,05 
a 7,4 micrograms per litre. 

 

En els rius del País Basc també va ser plaguicida en ús detectat amb més 
freqüència després de l'insecticida clorpirifos, en estar present en 13 de 

les 73 mostres analitzades en concentracions de (0,1-1,68 micrograms per 
litre). 

 
Moltes de les mostres superen els límits autoritzats per la presència de plaguicides en aigües de consum humà (0,1microgramos 

per litre). 

 
Només sis dels 10 organismes de conca que han facilitat dades sobre els seus programes de control a Ecologistes en Acció 

(Tajo, Segura, Miño-Sil, Guadiana, Xúquer, País Basc) analitzen la presència de glifosat en les seves aigües, tot i ser l'herbicida 
més utilitzat a Espanya. 

 

El 2015, l'Agència Internacional d'Estudis sobre Càncer va classificar al glifosat com a probable cancerigen per a éssers humans. 
El glifosat és també un disruptor endocrí, capaç d'alterar la síntesi d'estrògens en mamífers i la senyalització de les hormones 

tiroïdals en amfibis. 
 

Un estudi recent ha detectat glifosat i el seu metabòlit (AMPA) en el 25% i 40% dels sòls analitzats a Espanya. Les 

concentracions de glifosat detectades a Espanya (0,07-0,95 mg / kg) són de les més altes d'Europa, superades únicament per 
Grècia i Portugal. Aquests resultats, units a les dades sobre la presència de glifosat en els rius Xúquer, Tajo i en els rius del 

País Basc, mostren que aquest herbicida no desapareix amb facilitat del camp, com asseguren els seus fabricants, i suposa un 
important risc per a la salut humana i el medi ambient. 

 
La preocupació sobre els efectes del glifosat ha fet que més d'un milió de persones a Europa i 86.481 a Espanya hagin signat 

la Iniciativa Ciutadana Europea Stop Glifosat demanant la seva prohibició. 

 
El Ple del Parlament Europeu va aprovar la setmana passada una resolució que demana la prohibició total del glifosat en un 

màxim de cinc anys i la prohibició immediata dels usos no professionals, certs usos agrícoles i l'ús en espais públics i patis 
d'esbarjo infantils. 

 

Abans de final de 2017, la Unió Europea ha de decidir si autoritza que es continuï utilitzant aquest herbicida. Tot i el suport 
del Govern espanyol, la proposta de la Comissió Europea per autoritzar l'ús continuat del glifosat altres 10 anys no ha comptat 

amb el suport suficient. El proper 9 de novembre es realitzarà una nova votació en el Comitè Permanent de Plantes, Animals, 
Aliments i Pinsos (ScoPAFF). 

 
Ecologistes en Acció sol•licita al Govern espanyol que tingui en compte les dades que mostren la important contaminació del 

sòl i les aigües espanyoles amb glifosat i s'oposi a l'autorització d'aquest perillós herbicida. 

 
Font: Ecologistasenaccion.com (7 novembre 2017) 

 
El projecte d'una mina de coure a Galícia destapa la destrucció d'un castro  

Científics consultats per la Xunta alerten que la futura explotació de Talaia Riotinto a la Corunya farà desaparèixer 20 deus 

dels que beuen set poblacions. 

 
Foto: Biodiversidad Virtual 

https://ecoinventos.com/maquinas-que-te-devuelven-dinero-cuando-reciclas-espana/
http://www.ecologistasenaccion.org/article35254.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article35254.html
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El debat de la mineria metàl•lica torna a treure fum a Galícia, després que la 
Xunta, empesa per una històrica contestació social, acabés enterrant el 2013 

el megaprojecte canadenc per al filó d'or de Corcoesto (Cabana de 
Bergantiños, La Corunya), considerat en principi estratègic pel Govern gallec. 

Ara, l'empresa aspirant és Coure Sant Rafael, SL, participada per Talaia 
Mining i Explotacions Gallegues, aquesta última titular dels terrenys situats a 

cavall dels ajuntaments corunyesos de Touro i O Pi, prop de Santiago.  

 
Atalaya, l'empresa que explota en l'actualitat les mines de Riotinto, a Huelva, 

calcula que crearà a la zona una mica més de 400 llocs de treball directes i 
uns 1.000 indirectes, i anuncia una inversió inicial de 200 milions d'euros. 

Però el Projecte d'Explotació, Pla de Restauració i Estudi d'Avaluació 

d'Impacte Ambiental que va presentar davant la Xunta va provocar el mes 
passat una allau d'al•legacions. Mig miler eren de veïns i moltes altres de 

grups ecologistes gallecs.  
 

La Conselleria d'Economia, responsable dels permisos miners, va demanar informes externs i avui s'ha conegut la demolidora 
resposta de la Sociedade Galega d'Història Natural (SGHN), un grup d'estudi i defensa mediambiental encapçalat per 

prestigiosos científics. Les valoracions que han lliurat ja a la Xunta destaquen que el projecte "implicaria la desaparició de fins 

a 20 deus i cinc dipòsits d'aigua que abasteixen a no menys d'un centenar d'habitatges i explotacions ramaderes" de set 
localitats "i la pròpia xarxa d'aigua potable del municipi ". 

 
El president de la SGHN, el edafòleg del CSIC Serafín González, subratlla a més que, en la documentació presentada, l'empresa 

revela la destrucció d'un castro amb muralla durant els treballs de restauració de l'anterior fase minera, clausurada el 1988 

després de 15 anys d'extracció de coure. Aquesta regeneració parcial de l'entorn miner en què hauria tingut lloc la "desaparició 
definitiva" de les restes arqueològiques es va efectuar en dues fases entre 2000 i 2014. 

Segons l'anàlisi de la SGHN, els presents plans empresarials preveuen el desviament o, en un cas, supressió, d'uns tres 
quilòmetres de afluents de la conca del riu Ulla, un dels més importants de Galícia, amb espècies amenaçades i ecosistemes 

protegits. També la construcció de dues enormes basses d'estèrils i llots amb murs de contenció de "fins a 81 metres d'altura" 
i uns tres quilòmetres de llarg cada un que deixarien "encaixonada" la localitat de Arinteiro, amb cases situades a 200 metres 

de distància de aquests dipòsits miners. 

 
La SGHN reclama al Govern d'Alberto Núñez Feijóo que rebutgi l'Estudi d'Impacte Ambiental i exigeixi un de nou que inclogui, 

entre altres coses que ara falten, "una simulació dels efectes humans, sanitaris, econòmics i ecològics del pitjor accident 
possible". També demana que s'obligui a la companyia a contractar una assegurança de responsabilitat civil dins de la UE per 

fer front a aquesta eventual situació. El col•lectiu demana, a més, a la Conselleria de Cultura que obri una "investigació 

exhaustiva" per dilucidar les causes i els culpables de la desaparició del jaciment arqueològic conegut com el Castro de Copa 
durant els treballs de restauració en una zona limítrofa amb els cràters de la mina a cel obert, que va ser plantada, remoguda 

i de nou repoblada dues vegades amb espècies invasores com l'eucaliptus. 
 

Els veïns dels pobles afectats també adviertían en les seves al•legacions d'octubre del "enorme i irreversible impacte" del nou 

projecte en els recursos hídrics i l'economia -agraria i ganadera- de la zona. Coneixen i als efectes de la mineria a cel obert 
perquè l'enclavament, que avui només s'utilitza com a pedrera d'àrids, va ser explotat fins fa tres dècades per Mines de Rio 

Tinto i va quedar en el seu moment sense restaurar. Ja en el segle XXI i fins al 2014, es va dur a terme un procés de 
regeneració parcial que suposadament no va donar els resultats esperats perquè es va produir lixiviació de sulfurs metàl•lics 

que va contaminar els rius. El 2015, la fins fa poc defensora del poble Soledad Becerril va cridar l'atenció sobre l'estat de la 
mina a la Xunta després d'obrir una investigació amb la documentació enviada per un grup ecologista,  

 

Salvem Cabana, que havia denunciat davant aquesta institució i davant la fiscalia els drenatges àcids que contaminaven basses 
i cursos d'aigua. 

 
El nou projecte, previst per dècada i mitja en un moment d'alça del preu del coure per la forta demanda asiàtica, contempla 

una mina de gairebé 700 hectàrees. Segons l'empresa, que promet la "compatibilitat" amb altres activitats econòmiques, 

l'explotació "vol ser un exemple de compromís amb la mineria socialment responsable". No obstant, la Sociedade d'Història 
Natural treu a la llum en les conclusions que li va demanar la Xunta diverses mancances, contradiccions, lapsus i errors del 

projecte. A més dels rius afectats, si s'autoritza la mina tal qual està prevista "desapareixerien diversos camins i carreteres 
secundàries", igual que un traçat històric a la zona, el Camí Reial. 

 
El col•lectiu mediambiental també destaca que, tot i que a menys d'un quilòmetre del contorn de l'explotació ha "20 nuclis 

poblats, una guarderia, una residència de la tercera edat, una piscina municipal, una àrea recreativa, el Centre d'Interpretació 

del Riu Ulla i les instal•lacions de Protecció Civil ", es produiran" 06:00 voladures diàries ". Anualment, segons el projecte, la 
firma preveu 694 voladures de tipus A (amb 9.255 quilos d'explosiu per arrencar 25.000 metres cúbics de roca cadascuna) i 

1.380 de tipus B (amb 16.322 quilos d'explosiu per esqueixar 50.000 metres cúbics cadascuna). "Un 40% de l'energia de 
l'explosiu", recull també el document de la SGHN, "es gasta en la generació de moviments sísmics en el terreny". 

 

Font: Elpais.com (8 novembre 2017) 

 
Foto: El País 

https://elpais.com/ccaa/2017/11/06/galicia/1509999013_284283.html
https://elpais.com/ccaa/2017/11/06/galicia/1509999013_284283.html
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Revisant la normativa mediambiental europea a Espanya: d'economia lineal a circular 
La Comissió Europea va redactar vint informes que descrivien els principals reptes i oportunitats que plantejava l'aplicació de 

la política mediambiental per a cada Estat membre. En l'informe corresponent a Espanya es destaca que l'aplicació i execució 
en matèria mediambiental representa, en general, un repte per a aquest Estat membre. Espanya és un marc de referència 

excepcional dins de la UE per la seva capital natural, que ofereix oportunitats però també implica una especial responsabilitat. 
En aquest article es detalla com convertir la UE en una economia circular, hipocarbónica, eficient en l'ús dels recursos, ecològica 

i competitiva des del punt de vista d'Espanya. 

 
Desenvolupar una economia circular i millorar l'eficiència en l'ús dels 

recursos 
 

El paquet sobre economia circular de 2015 posa l'accent en la necessitat 

d'avançar cap a una economia «circular» regida pel cicle de vida i en la 
qual els recursos s'utilitzin en cascada i s'eliminin gairebé per complet els 

residus romanents. A això pot contribuir al desenvolupament de fons i 
instruments financers innovadors a favor de l'ecoinnovació, i l'accés a 

aquests. 
 

El ODS 8 convida els països a promoure el creixement econòmic sostingut, 

inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a 
tothom. El ODS setembre assenyala la necessitat de construir 

infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 
sostenible i fomentar la innovació. El ODS 12 encoratja els països a aconseguir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos 

per a l'any 2030. 

 
Mesures orientades cap a una economia circular 

 
Transformar les nostres economies d'lineals en circulars ofereix l'oportunitat de reinventar-i fer-les més sostenibles i 

competitives. Això estimularà la inversió i aportarà beneficis a curt i llarg termini tant per a l'economia com per al medi ambient 
i els ciutadans 

 

El suport de les polítiques públiques a l'economia circular a Espanya és una combinació de polítiques i mesures que aborden 
la tecnologia i els recursos destinats al control de la contaminació i l'eficiència energètica. En general, l'economia circular i 

l'ecoinnovació estan integrades en polítiques nacionals i regionals que aborden l'eficiència en l'ús dels recursos, les innovacions 
mediambientals, les tecnologies netes i el desenvolupament sostenible. No obstant això, fins al moment no hi ha una estratègia 

nacional específica i completa en matèria d'economia circular. 

 
El foment de l'ocupació i l'ecologització de l'economia van de la mà. El pas a una economia verda i eficient en l'ús dels recursos 

és una oportunitat per donar suport a l'ocupació sostenible i de gran qualitat. A més, el desplaçament de la pressió fiscal des 
del treball cap al medi ambient, la contractació pública verda i l'esperit empresarial ecològic també són àmbits importants per 

donar suport a la creació d'ocupació verda. 

 
La creació de llocs de treball verds ha rebut atenció política davant la crisi econòmica que tan durament ha colpejat a Espanya 

en els últims anys, registrant una evolució positiva durant la recessió en comparació amb altres sectors. L'ocupació en el sector 
mediambiental està lleugerament per sobre de la mitjana de la UE i la gestió dels residus i les energies renovables són els 

principals generadors d'ocupació a Espanya. No obstant això, aquestes activitats no han esgotat el seu potencial de creixement, 
igual que altres sectors com el tractament d'aigües residuals, la R + D + I ambiental, l'agricultura i ramaderia ecològiques, la 

gestió forestal i la protecció de la biodiversitat. 

 
Les pimes i l'eficiència en l'ús dels recursos 

 
La inversió en mesures innovadores i d'estalvi per part de les pimes per tal de reduir l'ús de recursos i energia pot produir un 

estalvi considerable. Així, segons un estudi, només l'estalvi de quatre sectors de les pimes (alimentació i begudes, energia, 

electricitat i serveis públics, tecnologies mediambientals i construcció) podria arribar als 3 700 milions EUR a Espanya, reforçant 
la seva competitivitat. 

 
El full de ruta cap a una Europa eficient en l'ús dels recursos descriu com podem transformar l'economia europea en una 

economia sostenible abans del 2050. L'actuació de les pimes espanyoles està per sobre de la mitjana de la UE en diversos 
indicadors relatius a la eficiència en l'ús dels recursos i els mercats verds. Fomentar l'eficiència en l'ús dels recursos en l'entorn 

empresarial contribueix a augmentar la competitivitat d'Espanya. 

 
Ecoinnovació 

 
La ecoinnovació aporta beneficis econòmics a través de la millora de la productivitat dels recursos i la reducció de costos de 

material i energia. Espanya segueix sent partidària de l'ecoinnovació. No obstant això, la crisi econòmica ha plantejat 

 
Foto: Ciencias Ambientales 



 
13 

necessitats d'ecoinnovació i reptes addicionals en aquest país. Espanya ocupa el novè lloc en l'índex d'innovació ECO-IS 2015. 
 

Igual que en anteriors edicions de l'índex d'innovació, el país té un rendiment general per sobre de la mitjana (puntuació de 
106). Els principals àmbits d'ecoinnovació no han canviat substancialment: gestió dels residus, disseny ecològic, eficiència 

energètica, construcció sostenible i eficiència hídrica. En qualsevol cas, segueix havent-hi un gran potencial en els sectors de 
l'ecoinnovació. 

 

Gestió de residus 
 

Convertir els residus en un recurs requereix: 
La plena aplicació de la legislació de la UE en matèria de residus, inclosa la jerarquia de residus; la necessitat de garantir la 

recollida selectiva de residus; els objectius de desviament de residus dels abocadors, etc. 

Reduir la producció de residus per càpita i la generació de residus en termes absoluts. 
Limitar la recuperació de l'energia als materials no reciclables i eliminar gradualment l'abocament de residus reciclables o 

recuperables. 
El ODS 12 convida als països a reduir substancialment la producció de residus abans de 2030, mitjançant la prevenció, reducció, 

reciclatge i reutilització. 
 

L'enfocament de la Unió Europea respecte a la gestió dels residus està basat en la «jerarquia de residus», que estableix un 

ordre de prioritat a l'hora de dissenyar les polítiques sobre residus i de gestionar els residus en el pla operatiu: prevenció , 
(preparació per a la) reutilització, reciclatge, valorització i, com a última opció, eliminació (que inclou el dipòsit en abocadors i 

la incineració sense recuperació d'energia). 
 

En els últims anys, hi ha hagut una reducció en el que a la generació de residus municipals es refereix i, en l'actualitat, la 

quantitat mitjana a Espanya (435 kg / habitant / any) està per sota de la mitjana de la UE (475 kg / habitant / any). 
 

Al ritme actual (16% reciclat i 17% compostat), Espanya ha de fer nous esforços suplementaris per assolir l'objectiu de 
reciclatge de la UE del 50% dels residus municipals per a 2020. Únicament es podrà aconseguir mitjançant l'esforç sistemàtic 

i concertat de totes les parts interessades que participen en la gestió dels residus urbans a escala nacional, regional i local. 
 

Així mateix, a Espanya, els abocaments il•legals o que no compleixen la normativa són encara un problema que la Comissió 

segueix molt de prop. Per salvar el desfasament en l'aplicació a Espanya, la Comissió ha elaborat un full de ruta per al 
compliment. 

 
El Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2022 (PEMAR), aprovat el novembre de 2015, estableix les directrius 

estratègiques per a la gestió de residus durant els pròxims sis anys i les mesures necessàries per assolir els objectius de la 

UE. L'objectiu últim és substituir models lineals de producció per models circulars que reintegrin els materials de rebuig en la 
línia de producció. 

 
La plena aplicació de la legislació sobre residus de la UE podria crear més de 54 200 llocs de treball a Espanya i augmentar la 

facturació anual del sector dels residus en més de 5 690 milions EUR. El progrés en l'assoliment dels objectius del full de ruta 

sobre eficiència en l'ús dels recursos podria crear més de 69 500 llocs addicionals i augmentar la facturació anual del sector 
dels residus en més de 7 300 milions EUR. 

 
Per tant, Espanya ha d'intensificar els seus esforços per millorar el rendiment del seu sistema de gestió de residus i per complir 

els objectius, especialment per reduir els abocaments i augmentar el reciclatge. 
 

Llegeix de manera completa la Part I: Àmbits temàtics "Convertir la UE en una economia circular, hipocarbónica, eficient en 

l'ús dels recursos, ecològica i competitiva" de l'informe d'Espanya, pàgines 6-10. 
 

Fuente: Cienciasambientales.com (10 novembre 2017) 
 

El canvi climàtic pot estar afectant la distribució dels corals de la Mediterrània 

L'Associació Home i Territori, amb el suport per la Fundació Biodiversitat, 
comença un projecte sobre canvi climàtic, temperatura del mar i diverses 

espècies de corals. Els Espais Protegits inclosos en l'estudi, pertanyents a la 
Xarxa Natura 2000, es distribueixen per tot el litoral de la Mar d'Alborán. 

 
Una de les múltiples senyals del canvi climàtic es releja en els valors cada vegada 

més grans de la temperatura superficial de la mar: l'atmosfera s'està escalfant, 

i aquesta transfereix part d'aquesta calor a l'oceà, el gran regulador mundial. 
Però igual que amb el CO2 (les conseqüències semblen detectar-se en el descens 

del pH de l'aigua de la mar), l'oceà està començant a donar senyals de saturació, 
de no poder tamponar més els increments tan enormes que s'estan produint. 

 
 

Foto: Ciencias Ambientales 

https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/revisionando-la-normativa-medioambiental-europea-en-espana-de-economia-lineal-a-circular-15001
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L'augment de temperatura del mar, detectable primer en les capes més superficials, pot ocasionar danys molt rellevants en 
espais i espècies marines, moltes d'elles considerades en perill o vulnerables a l'extinció, endèmiques, indicadores de qualitat 

de l'aigua o explotades comercialment: canvis en les franges de temperatura viables per als organismes poden fer que aquests 
desapareguin (cas de les més amenaçades o aïllades), o poden provocar que apareguin competències amb altres que 

aconsegueixen expandir-se gràcies a aquests canvis en el seu ambient. De fet existeixen multitud i cada vegada més creixents 
estudis que corroboren aquesta tendència i que documenten casos (puntuals, regionals o mundials) d'ajustos entre espècies 

arran d'aquests canvis en la temperatura del medi. Un d'aquests grups són els corals. 

 
Home i Territori, amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 

(MAPAMA) ha posat en marxa un projecte dins dels ajuts a projectes d'adaptació al canvi climàtic que pretén aportar una 
valuosa informació en un zona molt vulnerable al canvi climàtic com és el mar d'Alborán i en diverses espècies de corals 

considerades d'alt valor ecològic. 

 
Per a això s'han col•locat estacions de seguiment de temperatura del mar a la primera franja de 25 metres en els espais 

naturals de Cap de Gata-Níjar (Almeria), Punta de la Mona (Granada) i Estret (Cadis). Tots aquests espais formen part de la 
RENPA (Xarxa d'Espais Naturals Protegits d'Andalusia) i de la Xarxa Natura 2000. 

 
Aquestes estacions, formades per diversos sensors de temperatura que recullen dades cada hora a les diferents profunditats, 

aportaran un valor real, actualitzat i en profunditat de les tres zones d'estudi, distribuïdes per tot el litoral nord del Mar 

d'Alborán. 
 

De forma paral•lela, s'han seleccionat estacions de seguiment d'espècies, per comprovar l'evolució d'aquestes i la seva possible 
relació amb el permanent augment de la temperatura en les seves zones de distribució. Les espècies inclouen corals considerats 

endèmics (exclusius) del mar Mediterrani amb un elevat estatus de vulnerabilitat (com el corall taronja Astroides calycularis i 

el formador d'esculls Cladocora caespitosa) i corals fa uns anys inexistents en aquestes costes però cada vegada més freqüents 
i amb una elevada possibilitat d'interacció amb aquests (com Oculina patagonica). Així mateix, s'han identificat altres espècies 

que poden estar interaccionant amb ells, com Rugulopteryx okamurae, una alga detectada fa uns mesos a El Estret, i que 
seran sotmeses igualment a seguiment. 

 
El projecte, d'un any de durada, compta amb el suport dels Espais Naturals inclosos en el projecte i de diverses institucions 

nacionals d'investigació i de conservació. A més s'emmarca en el projecte LIFE IP INTEMARES "Gestió integrada, innovadora 

i participativa de la Xarxa Natura 2000 en el medi marí espanyol", que coordina l'MAPAMA, a través de la Fundació Biodiversitat. 
 

Font: Cienciasambientales.com (31 octubre 2017) 
 

Catalunya 

 
El Govern frena l'intent de Catalunya de tancar les nuclears en deu anys 

La vida segueix fora del conflicte independentista. També, els recursos que el Govern central presenta davant el Tribunal 
Constitucional contra lleis autonòmiques que considera que envaeixen les seves competències en matèria energètica. Mentre 

al Congrés dels Diputats es debat la futura llei de canvi climàtic, el Parlament de Catalunya va aprovar la seva en juliol amb 

un ampli suport (tots els grups van votar a favor, excepte el PP, que es va abstenir). 
 

Però el Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres la interposició d'un 
recurs d'inconstitucionalitat contra diversos articles de la norma catalana. 

Entre ells, el 19. En aquest apartat, a més d'establir els objectius de 
retallades d'emissions i d'implantació de renovables per a Catalunya, es 

fixava l'obligació d ' "establir un pla de transició per al tancament, no més 

enllà de 2027, de les centrals nuclears "de la comunitat. És a dir, la clausura 
dels tres reac tors que hi ha a Catalunya (repartits a la central d'Ascó i 

Vandellòs II) en un termini de deu anys. 
 

La presentació d'un recurs davant el Constitucional per part del Govern 

implica, quan el tribunal ho admet, la suspensió automàtica de la norma 
autonòmica impugnada durant almenys cinc mesos. Amb el que, de facto, 

l'Executiu paralitza la llei que implicava aquest tancament nuclear fins que hi 
hagi una sentència del Constitucional, que en diversos errors ha defensat ja 

que la planificació energètica és una competència estatal. 
 

El Govern ha assegurat aquest divendres que tots els articles que ha recorregut "envaeixen" les competències estatals en 

"matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica", del "règim miner i energètic" i de la legislació 
"bàsica sobre protecció del medi ambient ". 

 
El Govern del PP no ha amagat les seves intencions de permetre que les centrals nuclears funcionin més enllà dels 40 anys 

per a les que en principi van ser dissenyades. El reactor de Vandellòs II complirà els 40 anys en 2028. El primer dels reactors 

 
Foto: El País 

https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/el-cambio-climatico-puede-estar-afectando-a-la-distribucion-de-los-corales-del-mediterraneo-14944
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d'Ascó ho farà en 2024 i el segon en 2026. Per tant, la llei catalana de canvi climàtic suposava tancar la porta als plans del 
Govern del PP de permetre que les centrals superin les quatre dècades. 

 
El pla Junqueras 

 
El 15 d'octubre el departament del llavors encara vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras va presentar La situaciò de 

l'economia en un Estat català, un document en el qual desgranava els motius pels quals una Catalunya independent seria 

viable. Malgrat que la llei de canvi climàtic catalana ja fixava una data per al tancament nuclear, el document era un tant 
ambigu, en deixar la porta oberta a que seguissin operant més enllà de 2027. "Les tres centrals nuclears de Catalunya s'estan 

acostant al final de la seva vida útil. En els propers anys s'haurà de decidir sobre el seu tancament o sobre l'ampliació de la 
seva vida útil ", assenyala aquest informe. 

 

En aquest mateix document també es ressaltava que la meitat del consum elèctric a Catalunya prové d'aquests tres reactors, 
tots ubicats a la província de Tarragona. 

 
El Govern central també ha recorregut els apartats de la llei de canvi climàtic catalana que feien referència a uns nous impostos. 

En concret, els tributs que graven les emissions de diòxid de carboni, entre elles, les dels vehicles. 
 

Font: Elpais.com (3 novembre 2017) 

 
Quatre nous Distintius de garantia de qualitat ambiental per a flotes i equipaments culturals 

La Generalitat atorga l'ecoetiqueta catalana a les empreses de transports Avant Grup, de Barcelona, i Ditransco, de Lleida; a 
l'equipament escènic El Graner-Illa Phillips, de Barcelona; ia l'Hotel Delamar, de Lloret de Mar. 

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha concedit el distintiu de garantia de qualitat ambiental al Graner-Illa Phillips 
(Consorci Mercat de les Flors), Hotel Delamar, Avant Grup, SL, i Ditransco, 

SL. Aquest Distintiu és el sistema català d'etiquetatge ecològic que 
reconeix aquells productes i serveis que compleixen uns determinats 

requisits ambientals més enllà dels que estableix la normativa vigent. 
 

Flotes respectuoses amb el medi ambient 

  
L'empresa d'autocars i minibusos de Barcelona Avant Grup SL ha obtingut 

l'ecoetiqueta catalana per 19 autocars destinats al transport urbà de 
viatgers, mentre que la de transports DITRANSCO SL, de Lleida (Segrià) 

ho ha fet per a 52 camions destinats al transport de mercaderies per 

carretera. 
  

Per minimitzar els impactes ambientals de la flota, el distintiu fomenta la 
recopilació de dades perquè es pugui fer l'avaluació i el seguiment, i 

d'aquesta manera convertir-se en una eina per als responsables en la presa de decisions per a una correcta i millor gestió. 

Actualment hi ha 43 flotes que disposen del distintiu, que engloben més de 6000 vehicles de baixes emissions. 
  

Equipaments culturals i establiments hotelers 
  

L'Hotel Delamar, de Lloret de Mar (Selva), ha aconseguit el Distintiu per a la categoria d'establiments hotelers. Per obtenir-lo, 
aquests establiments turístics han de complir uns criteris ambientals que posen de manifest el seu compromís voluntari a l'hora 

de minimitzar els impactes de les seves activitats sobre el medi ambient, i de contribuir a sensibilitzar els clients i usuaris en 

el respecte al territori i els seus valors. 
 

El Graner-Illa Phillips, l'antiga vidriera del barri de la Marina de Barcelona, situada al carrer Jane Addams, ha rebut el Distintiu 
de garantia de qualitat ambiental, a través del Consorci Mercat de les Flors, per a la categoria d'equipaments escènics i musicals 

i centres i espais d'arts visuals. El Graner és un espai de creació artística, dirigit principalment a la dansa. 

  
Les dues categories del Distintiu tenen en compte criteris d'estalvi i eficiència energètica, especialment en l'àmbit de la 

il•luminació i la climatització, així com d'estalvi d'aigua, de gestió de residus, de compra de productes ecoetiquetats, de 
mobilitat, de formació ambiental dels treballadors i també de comunicació i promoció entre els usuaris i treballadors. 

  
Amb aquests, ja són 9 els equipaments escènics i musicals i centres i espais d'art i 12 els establiments hotelers que disposen 

del Distintiu de garantia de qualitat ambiental a Catalunya. 

 
Font: Gencat.cat (20 octubre 2017) 

 
Publicats els anuncis d'informació pública dels inicis dels procediments de declaració d'una zona d'especial 

protecció de la qualitat acústica i d'un punt de referència en el Parc Natural de la Serra del Montsant i la seva 

àrea d'influència 

 
Foto: Generalitat Catalunya 

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/03/actualidad/1509723721_533265.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/03/actualidad/1509723721_533265.html
http://territori.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=302946
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La documentació associada a cada procediment es podrà consultar al tauler 
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler. 

 
Les persones interessades poden fer les al•legacions oportunes en el termini 

d'un mes a les oficines de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic (avinguda Diagonal, 523-525, planta baixa, 08029 Barcelona) i als 

Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona 

(carrer Aragó, 244-248, 08007 Barcelona), Girona (plaça de Pompeu Fabra, 1, 
17002 Girona), Lleida (carrer Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida), Tarragona 

(carrer Anselm Clavé , 1, 43004 Tarragona) i Terres de l'Ebre (avinguda de la 
Generalitat, 116, 43500 Amposta). 

 

Font: Gencat.cat (6 novembre 2017) 
 

Barcelona se suma als plans d'acció de la xarxa C40 contra el canvi climàtic 
Barcelona va afirmar el "Deadline20", el compromís de la xarxa de grans ciutats C40 per desenvolupar i implementar plans 

per fer front al canvi climàtic, el proper diumenge a la COP23, que se celebra a Bonn (Alemanya). 
 

La tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme o Mobilitat, Janet Sanz, ho ha anunciat en la presentació de la participació de 

Barcelona en la cimera COP23, que se celebra a Bonn (Alemanya). 
 

Sanz ha assenyalat que la de Bonn és una cimera eminentment tècnica en la que "més enllà de grans proclames, parlarem de 
com farem efectiu i possible" el balanç neutre de carboni en 2050 i no sobrepassar els 1,5 graus de temperatura mitjana global 

respecte als nivells preindustrials, objectius de l'Acord de París. 

 
Deadline20 

 
Les ciutats que subscriuen l'acord "Deadline20" es comprometen a 

desenvolupar i començar a implementar plans d'acció amb objectius 
concrets de reducció durant la dècada 2020-2030, i plantejar com a 

escenari 2.050 esdevenir una ciutat neutra en emissions de gasos d'efecte 

hivernacle. 
 

Igualment, han d'establir com cada ciutat s'adaptarà al canvi climàtic i 
millorarà la seva capacitat de recuperació davant les crisis climàtiques i 

esdeveniments meteorològics extrems i també, que aquests plans 

detallaran com prendre aquestes mesures climàtiques suposen grans 
beneficis socials, ambientals i econòmics per a la ciutadania. 

 
En el cas de Barcelona, la tinent d'alcalde ha explicat que aquest reforç en la lluita contra el canvi climàtic es materialitzarà en 

el Pla Clima, un model estratègic de ciutat que actualment està en procés de participació pública i que es presentarà a principis 

de 2018. 
 

Font: Efeverde.com (10 novembre 2017) 
 

Ecovidrio premiarà al municipi català que més augmenti el reciclatge de vidre  
La quantitat reciclada de novembre a abril es compararà amb la del mateix període l'any passat. 

 

Hi participen municipis com Sant Boi, Rubí, Badalona o Viladecans, 
 

Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del 
reciclatge d'envasos de vidre a Espanya, ha iniciat la campanya "El 

contenidor d'or", un concurs que premiarà al municipi català que més 

augmenti cada mes el seu nivell de reciclatge de vidre respecte al mateix 
període de l'any anterior. 

 
Segons informa Ecovidrio, un total de 12 municipis participen en una 

competició que va arrencar el passat 1 de novembre i s'allargarà fins al 
30 d'abril de 2018.  

 

Els municipis que concursen són: Rubí, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, 
Badalona, el Prat de Llobregat, Girona, Granollers, Lleida, Sant Cugat, 

Tarragona, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. 
 

Mesura mensual dels residus 

 
Foto: Natural Spain 

 
Foto: Efeverde 

 
Foto: El Periódico 

http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/20171117_publicacio_declaracio_ZEPQA_Montsant
http://www.efeverde.com/noticias/barcelona-red-c40-grandes-ciudades-cambio-climatico/
http://www.efeverde.com/noticias/barcelona-red-c40-grandes-ciudades-cambio-climatico/
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Durant els 6 mesos que dura la campanya, es mesuraran mensualment els residus de vidre que es reciclen en aquests municipis 
i es compararan amb els reciclats durant el mateix mes de l'any anterior. 

 
Cada mes, el municipi que més augmenti, en percentatge, el vidre reciclat, s'alçarà amb "El Contenidor d'Or", un trofeu que 

reconeix el compromís de tots els veïns i veïnes amb el reciclatge del vidre. 
 

Un projecte amb retorn social, el premi 

En acabar els sis mesos del concurs, el municipi que més hi ha augmentat la taxa de reciclatge de vidre serà el guanyador 
final i aconseguirà una dotació econòmica per a un projecte amb retorn social per al municipi. 

 
L'objectiu d'aquesta iniciativa és incrementar la taxa de reciclatge de vidre -kg de vidre reciclat per habitant- en els municipis 

participants, a partir de la mobilització de la ciutadania. 

 
Font: Elperiodico.com (6 novembre 2017) 

 
CEDAT 

 
La persecució de les persones defensores del medi ambient: El cas de la Berta Càceres 

Segons l'activista Gustavo Castro, l'any passat hi va haver més de 200 assassinats i desaparicions arreu del món per oposar-

se a agressions greus al medi ambient. 
 

En una conferència organitzada pel Centre d'Estudis de Dret Ambiental 
(CEDAT), el sociòleg, ambientalista i activista Gustavo Castro va parlar de la 

tasca de Berta Càceres, activista ambiental i companya seva que va 

morir a trets l'any passat. L'acte va tenir lloc el dilluns, 16 d'octubre a la 
Sala de graus del campus Catalunya. 

 
Berta Càceres va ser una destacada activista hondurenya, que va 

obtenir el premi Goldman de Medi Ambient 2015.  
 

Hondures és un país que ha destinat un 30% del seu territori a 

concessions mineres i projectes energètics molt perillosos per al medi 
ambient. Gràcies als seus esforços, la comunitat indígena Lenca es va 

mobilitzar i va aconseguir que el constructor més gran de preses del món 
s'aturés el projecte hidroelèctric d'Aigua Zarca. 

 

El 3 de març de 2016, uns sicaris van entrar a casa seva i la van tirotejar. El seu company mexicà Gustavo Castro, fundador i 
director de l'organització Altres Mons i de la Xarxa Internacional Amics de la Terra Mèxic, va ser ferit i donat per mort. 

Actualment les filles de la Berta Càceres són víctimes d'amenaces i atemptats contra la seva vida. Gustavo Castro avui dia és 
el testimoni clau del judici de l'assassinat de la seva companya. Va haver de refugiar-se a l'ambaixada del seu país a Hondures 

i ara viu a Espanya, protegit per Amnistia Internacional. 

 
En la conferència, l'activista va remarcar que la problemàtica de la desaparicions i assassinats de persones defensores del 

medi ambient a tot el món, que l'any passat van ser més de 200 segons l'Informe de l'organització Global Witness, és molt 
ignorada i desconeguda. "Especialment han augmentat els feminicidis, perquè molts homes es van a treballar fora del seu país 

i es queden les dones i els nens", va explicar. Actualment està fent un cicle de conferències per a Catalunya sobre el tema. 
Precisament, investigadors de l'CEDAT treballen en un projecte de recerca de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), 

que ha d'elaborar estratègies integrals de protecció d'aquestes persones i de la seva activitat de defensa, incloent mecanismes 

jurídics o no jurídics que poden articular preventivament o posteriorment a la situació de violència amb què s'enfronten, pel 
sol fet de defensar el medi ambient i els recursos naturals. Es tracta de proposar un protocol de defensa i protecció. 

 
En l'organització de l'acte van col•laborar Amics de la Terra Catalunya, Amnistia Internacional, l'ICIP i el Centre de Cooperació 

al Desenvolupament URV Solidària. 

 
Font: Diaridigital.urv.cat 

 
Primer Congrés Català de Dret Ambiental "El Canvi Climàtic: Una mirada des de Catalunya" 

El Congrés Català de Dret Ambiental vol ser un espai obert de debat i intercanvi entre l'acadèmia, les administracions, els 
actors econòmics i les organitzacions socials, amb participació internacional. 

 

El Congrés està organitzat pel Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, de la Universitat Rovira i Virgili 
(www.cedat.cat) amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 
En la seva primera edició abordarem el tema del canvi climàtic, en col•laboració estreta amb l'Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic. Fer front al canvi climàtic és una de les grans prioritats de la comunitat internacional i és també una prioritat dels 

poders públics, com ho demostra l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2013-2020 (ESCACC), de novembre de 

 
Foto: URV Activ@ 

http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20171106/ecovidrio-premiara-al-municipio-catalan-que-mas-aumente-el-reciclaje-de-vidrio-6405828
http://diaridigital.urv.cat/es/la-persecucion-de-las-personas-defensoras-del-medio-ambiente-el-caso-de-berta-caceres/
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2012, que parteix de la constatació que «l'origen de l'escalfament global i del consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, és 
fonamentalment antròpic».  

 
«La comunitat científica internacional alerta de la necessitat de mantenir la temperatura global del planeta per sota de 

l'increment dels 2 ºC des de l'era preindustrial. Per a això és necessari l'establiment de reduccions significatives de les emissions 
de gasos d'efecte hivernacle. En cas que aquestes reduccions no s'assoleixin, caldrà destinar més esforços a l'adaptació dels 

impactes i, en conseqüència, majors costos. » 

 
En aquest context al gener de 2017, el Govern de la Generalitat va aprovar el Projecte de llei del canvi climàtic de Catalunya. 

La Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol (Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, Núm. 7426 - 2017.08.03;  

https://www.boe.es/ccaa/dogc/2017/7426/f00001-00036.pdf). 

 
Convocatòria de comunicacions 

Queda obert el termini de presentació de comunicacions i pòsters sobre la temàtica del Congrés, en particular sobre els eixos 
que es relacionen a continuació: 

 
Les estratègies de mitigació del canvi climàtic 

Els reptes de l'adaptació al canvi climàtic 

La nova llei catalana sobre el canvi climàtic: anàlisi i perspectives 
Els reptes en la transformació del model energètic: la transició cap a una economia baixa en carboni 

Arguments i actors en la litigació sobre canvi climàtic 
 

Les empreses davant el canvi climàtic: responsabilitats, deures i polítiques corporatives 

Economia circular i desenvolupament sostenible en el context de la crisi climàtica 
Les implicacions del canvi climàtic per als drets humans i les migracions 

Extractivisme, conflictes socioambientals i justícia climàtica 
La ciència i l'evidència del canvi climàtic: una visió científica per a les ciències socials i la política 

Delictes ambientals, criminalitat transnacional i canvi climàtic 
Regulació i instruments econòmics i fiscals per afrontar el canvi climàtic 

Ciutats i canvi climàtic: reptes i oportunitats 

Els impactes del canvi climàtic en la biodiversitat, l'agricultura i l'alimentació 
Canvi climàtic, mobilitat i transport 

  
Criteris i terminis per a la presentació de comunicacions i pòsters 

Aquelles persones interessades a presentar comunicacions o pòsters hauran d'enviar un resum de l'objecte (a través de la 

intranet del web del congrés) i el contingut de la presentació d'entre 400 i 600 paraules abans del 20 de novembre de 2017, 
en el qual consti el títol, indicant si es tracta de presentació oral o pòster. 

 
Aquest resum s'ha d'acompanyar amb el nom de qui 

fa la presentació, la institució a la qual pertany, 

l'adreça de correu electrònic i l'eix temàtic al qual 
s'adscriu la comunicació o pòster. Les llengües de 

les presentacions poden ser el català, el castellà i 
l'anglès. 

 
Es triaran només 3 comunicacions, de cada un dels 

eixos temàtics, per a realitzar la presentació oral. La 

selecció de les comunicacions es realitzarà per part 
d'un Comitè Científic amb participació de professors 

de les universitats públiques catalanes. 
 

El 15 de desembre de 2017 s'ha de notificar als 

interessats les comunicacions que han estat acceptades per a la seva presentació oral, acceptades sense presentació oral o 
acceptades en format de pòster. Els resums acceptats es penjaran a la pàgina web del Congrés. El format dels pòsters s'indicarà 

oportunament al web del Congrés. 
 

Possibilitat de publicar les comunicacions acceptades per a la defensa oral a la Revista Catalana de Dret Ambiental 
 

Els que, a més d'efectuar la defensa oral, desitgin optar a que la seva comunicació sigui publicada a la Revista Catalana de 

Dret Ambiental (www.rcda.cat) hauran de presentar el text complet de la comunicació abans del 31 de març de 2018, 
respectant els criteris, format i les normes d'estil de la Revista 

http://revistes.urv.cat/index.php/rcda/about/submissions#authorGuidelines   
 

Per a més informació: Fundaciónurv.cat 

 

 
Foto: CEDAT URV 

http://revistes.urv.cat/index.php/rcda/about/submissions#authorGuidelines
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-catala-dret-ambiental/es
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Normativa    
 

Unió Europea 

Dictamen de la Comissió, de 7 de novembre de 2017, relatiu al pla d'evacuació de residus radioactius de la 

instal•lació de tractament de residus radioactius Neckarwestheim RBZ-N, situada a l'Estat federat de Baden-
Württemberg (Alemanya) 

Per a més informació: DOUE  C 379/1  

 

Dictamen de la Comissió, de 7 de novembre de 2017, relatiu al pla modificat d'evacuació de residus radioactius 

de la instal•lació de reciclatge de metalls Cyclife UK Ltd, situada a Workington, Cumbria (Regne Unit).  

Per a més informació: DOUE  C379/4   

 

Reglament (UE) 2017/2010 de la Comissió, de 9 de novembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 
núm. 1099/2008 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a les estadístiques sobre energia, pel que fa a les 

actualitzacions per a les estadístiques anuals i mensuals sobre energia (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) 
Per a més informació: DOUE  L 292/3 

 
Espanya 

Llei 2/2017, de 27 de juny, de declaració del Parc Natural Marítim-Terrestre des Trenc-Salobrar de Campos. 

Per a més informació: BOIB Núm.  081, de 4 de juliol de 2017, pàgines 21072 a 21085 (14 pàgs.) 

 

Decret Foral Legislatiu 1/2017, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Foral d'Ordenació del 
Territori i Urbanisme. 

Per a més informació: BOE Núm. 168, de 31 d’agost de 2017 

 
Llei 4/2017, de 3 d'octubre, de protecció i benestar dels animals de companyia a Galícia. 

Per a més informació: DOG Núm.  194, de 11 d’octubre de 2017 
 

Ordre APM / 1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats 
per a la seva utilització en operacions de farciment i obres distintes a aquelles en les que es van generar. 

Per a més informació: BOE Núm. 254, de 21 d’octubre de 2017, pàgines 101841 a 101848. (8 pàgs.) 

 
Catalunya 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 

Per a més informació: DOGC Núm. 7477, de 19 d’octubre de 2017, pàgines 1 a 70 (70 pàgs.) 

 
Jurisprudència   

 
Unió Europea 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Tercer), de 13 de setembre de 2017, assumpte C-111/16, pel qual 
es resol la qüestió prejudicial en relació amb la interpretació del Reglament 1829/2003, sobre aliments i pinsos modificats 

genèticament i del Reglament 178/2002, sobre seguretat alimentària. 

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia  
 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Desena), de 14 de setembre de 2017, assumpte C-320/15, pel qual 

es resol el recurs contra Grècia per incompliment de la Directiva 91/271 / CE, de sanejament i depuració d'aigües residuals. 

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Primera), de 20 de setembre de 2017, assumptes C 215/16, C 

216/16, C 220/16 i C 221/16, per la qual es resol la qüestió prejudicial plantejada en relació amb la interpretació de la Directiva 

2009/28 / CE, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables. 

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia  
 

Espanya 

Sentència 91/2017 del Ple del Tribunal Constitucional, de 6 de juliol de 2017. Recurs d'inconstitucionalitat 6642-2011. 
Interposat pel Govern de Canàries en relació amb diversos articles de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. 

Competències sobre règim jurídic de les administracions públiques, ens locals, urbanisme i energia: desaparició sobrevinguda 
d'objecte pel que fa a actuacions de renovació i rehabilitació urbana; adequat exercici de les competències estatals en matèria 

de qualitat de la regulació, règim de llicències, planificació energètica vinculant i creació d'un fons per a la compra de crèdits 

de carboni. 

Font: BOE 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017A1110(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017A1110(03)&from=ES
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Sentència del Tribunal Suprem de 7 de juliol de 2017. Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 3ª. Recurs de Cassació 
1783/2015. Interposat per la Fundació Oceana contra la sentència de la Secció Desena de la Sala del Contenciós-Administratiu 

del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de data 18 de març de 2015, dictada en el recurs de dit ordre jurisdiccional seguit 
davant la mateixa sota el núm. 816/2013, a instància de la mateixa recurrent, contra la resolució de la Subdirecció General de 

Recursos de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Foment, de 15 de novembre de 2012, que va inadmetre el recurs 
d'alçada contra la resolució de la Direcció General de la Marina Mercant, de 7 de març del 2012. 

Font: Poder Judicial 
 

Sentència del Tribunal Suprem de 14 de setembre de 2017. Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 3ª. Recurs contenciós-
administratiu núm. 1/811/14, interposat per la mercantil Rofeica Energia SA, contra el Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, 

pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus i 

l'Ordre IET / 1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal•lacions tipus aplicables a 
determinades instal•lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 

Font: Poder Judicial 
 

Sentència 109/2017 del Ple del Tribunal Constitucional, de 21 de setembre de 2017. Recurs d'inconstitucionalitat 2540/2017. 
Interposat pel President del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de les Illes Balears 12/16, de 

17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. Competències sobre medi ambient i procediment administratiu: nul•litat 
dels preceptes legals autonòmics que, vulnerant la normativitat bàsica estatal en la matèria, introdueixen causes d'exempció 

de l'avaluació ambiental estratègica, estableixen la nul•litat d'actes administratius per omissió d'informes tècnics i permeten 

l'esmena de l'avaluació ambiental omesa.  

Font: BOE 
 

Catalunya 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 4 de maig de 2017. Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 3ª. 
Recurs Contenciós-Administratiu interposat per una ciutadana en contra de la sentència d'instància que atorga la llicència de 

funcionament d'un bar. El recurs pretén la revocació de la sentència d'instància i l'estimació del seu recurs. Contaminació 
Acústica. 

Font: Poder Judicial 
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