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Febrer 2018 Butlletí informatiu Número 97 Tarragona 

 
Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

 

La tornada del llop 
Agenda    

XX Feria Natura Lleida 
Data i lloc: 16 de febrer de 2018; Lleida, Espanya 

Organitza: IPCENA-EdC 
Per a més informació: ipcena.org 

III Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya 

Data i lloc: 16 de febrer de 2018; Barcelona, Espanya 
Organitza: O3SAC 

Per a més informació: 3congrestsa.cat  
II Fòrum Internacional de Gestió de Residus Municipals "Waste in Progress" 

Data i lloc: 21 de febrer de 2018; Girona, Espanya 

Organitza: Fira de Girona 
Per a més informació: wasteinprogress.net 

U UNIHAK III Congrés Transfronterer sobre Canvi Climàtic i Litoral 
Data i lloc: 7 de març de 2018; Biscaia, Espanya 

Organitza: FICOBA 
Per a més informació: unihak.com 

VII InterEcoForum 

Data i lloc: 2 de març de 2018; Màlaga, Espanya. 
Organitza: Associació de Rússia de les Nacions Unides 

Per a més informació: interecoforum.org 
CIMS 2018 I Congrés Internacional de les muntanyes 

Data i lloc: 5 a 11 de març de 2018; Granada, Espanya 

Organitza: Unió Europea - Junta d'Andalusia 
Per a més informació: cimas21.org 

XVI Jornades d'Economia Crítica: 10 anys d'ajust ... cap a on? 
Data i lloc: 20-21 de setembre de 2018; Lleó, Espanya 

Recepció de Comunicacions: fins el 7 de març de 2018 
Organitza: Associació d'Economia Crítica - Universitat de Lleó 

Per a més Informació: asociacioneconomiacritica.org 

Noticies    
Internacional 

 Dos filòsofs canadencs proposen un nou estatut per als animals veure 
 Brasil, la desforestació de l’Amazònia es reduirà el 2018 veure 

 Les orques imiten la parla humana veure 

 Gairebé 200 ambientalistes van ser assassinats el 2017 per defensar el planeta veure 
 La solució per al canvi climàtic no passa per capturar el CO2 veure 

Unió Europea 
 Europa treballa per l’equilibri entre espècies conflictives i els humans veure 

 El llop reconquesta Europa: èxit per als naturalistes i preocupació per als ramaders veure 
 Brussel·les es dota d’un observatori de pobresa energètica a la UE  veure 

 L’Eurocambra en la lluita contra el canvi climàtic: el 35% del consum energètic haurà de procedir de fonts renovables 

el 2030 veure 
 Si fas això, a Brussel·les (i al planeta) li encantarà la teva casa veure 

Espanya 
 Les Illas Atlàntiques seran declarades zona humida protegida veure 

http://ipcena.org/fira/Fira%20Natura%202018/Cataleg%20Activitats%20Fira%20Natura%202018.PDF
https://www.3congrestsa.cat/programa/
https://www.3congrestsa.cat/programa/
http://wasteinprogress.net/
http://www.uhinak.com/index.asp?lng=es
http://www.uhinak.com/index.asp?lng=es
http://www.interecoforum.org/es
https://cimas21.org/
http://www.asociacioneconomiacritica.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=10&wysijap=subscriptions&user_id=167
http://www.efeverde.com/noticias/animales-estatus/
http://www.efeverde.com/noticias/brasil-preve-reduccion-deforestacion-amazonia-2018/
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20180131/orcas-imitan-el-habla-humana-6590793
http://www.lavanguardia.com/natural/20180202/44467533729/casi-200-ambientalistas-fueron-asesinados-en-2017-por-defender-el-planeta.html
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-solucion-para-el-cambio-climatico-no-pasa-por-capturar-el-CO2.asp
http://www.ecoticias.com/naturaleza/180322/Europa-trabaja-por-un-mejor-equilibrio-entre-las-especies
http://www.lavanguardia.com/natural/20180128/44291578149/el-lobo-se-expande-por-europa-y-preocupa-a-los-ganaderos.html
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/5113163_bruselas-se-dota-de-un-observatorio-de-pobreza-energetica-en-la-ue.html
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/5086575_la-eurocamara-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-el-35-del-consumo-energetico-debera-proceder-de-fuentes-renovables-en-2030.html
https://elpais.com/economia/2018/01/24/actualidad/1516797358_322824.html
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/180396/Las-Illas-Atlanticas-seran-declaradas-humedal-protegido
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 La dieta mediterrània ho té tot, ara a més es demostra que és bona per al medi ambient veure 
 Prohibició de tallar al cua i les orelles a les mascotes veure 

 Els aiguamolls espanyols afronten el seu dia mundial assetjats per la sequera veure 
 Les elèctriques hauran de costejar el desmantellament de les nuclears veure 

Catalunya 
 Catalunya ampliarà la seva plantilla de paradisos celestes veure 

 Esplugues rep el Premi Ciutat Sostenible en educació ambiental veure 

 Gairebé la meitat de les famílies barcelonines que pateixen pobresa energètica tenen menors a càrrec veure 
 Retroben al Parc Natural de Montsant una espècie de falguera en perill d’extinció després de 85 anys veure 

 La UICN celebra 70 anys, i Catalunya fa 28 anys que és membre veure 
CEDAT 

 Primer Congrés Català de Dret Ambiental “El Canvi Climàtic: Una Mirada Des de Catalunya” veure 

 Ecological Justice and Environmental Law in Anthropocene.  A new paradigm for earth community – III Tarragona 
International Environmental Law Colloquium (TIEC) 17-18 May 2018 veure 

Normativa    
Unió Europea 

 Dictamen de la comissió, de 26 de gener de 2018, relatiu al pla d’evacuació dels residus radioactius resultants del 
desmantellament de la instal·lació AMI, que forma part de l’emplaçament de la central nuclear de Chinon, situada a 

França veure 

 Decisió d’Execució (UE) 2018/143 de la Comissió, de 19 de gener de 2018, per la qual es confirma o modifica el càlcul 
provisional de les emissions mitjanes específiques de CO2 i els objectius d’emissions específiques dels fabricants de 

vehicles comercials lleugers nous corresponents a l’any natural 2016, en aplicació del Reglament (UE) nº 510/2011 
del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C (2918) 184] veure 

 Decisió d'Execució (UE) 2018/17 del Consell, de 5 de gener de 2018, que modifica la Decisió d’Execució 2014/156/UE, 

per la qual s’estableix un programa específic de control i inspecció per a les pesqueries que exploten poblacions de 
tonyina vermella a l’Atlàntic oriental i el Mediterrani i peix espasa a la Mediterrània i per a les pesqueries que exploten 

poblacions de sardines i seitons al nord del mar Adriàtic [notificada amb el nombre C (2017) 8687]. veure 
Espanya 

 Reial decret 6/2018, de 12 de gener, pel qual es crea la Comissió Interministerial per a la incorporació de criteris 
ecològics en la contractació pública. veure 

 Instrument de ratificació del Protocol de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilitat i compensació, suplementari al 

Protocol de Cartagena sobre seguretat de la biotecnologia, fet a Nagoya el 15 d’octubre del 2010. veure 
Catalunya 

 Ordre ARP/246/2017, de 27 d’octubre, per la qual s’aprova el reconeixement transitori i el Reglament de la Indicació 
Geogràfica Protegida Brandi del Penedès, i es reconeix el seu Consell Regulador provisional. veure 

 Ordre ARP/243/2017, de 25 d’octubre, per la qual s’aprova el reconeixement transitori i el Reglament de la Indicació 

Geogràfica Protegida Ratafia Catalana, i es reconeix el seu Consell Regulador provisional veure 
Jurisprudència   

Unió Europea 
 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Sisena), de 18 de gener de 2018, assumpte C-58/17, per 

qual resol una petició de decisió prejudicial respecte al règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte 

hivernacle a la Unió Europea, Directiva 2003/87/CE, Normes transitòries per a l’harmonització de l’assignació gratuïta 
de drets d’emissió.  Emissions derivades de la combustió de carboni parcialment oxidat.  Residus líquids. Veure   

 Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 19 d’octubre de 2017 (petició de decisió prejudicial plantejada per 
College Van Beroep voor het Bedrijfsleven – Països Baixos) – Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische 

Zaken, Organització comuna de mercats – Protecció dels animals durant el transport – Restitucions a l’exportació – 
Reglament (UE) nº. 817/2010 – Reglament (CE) núm. 1/2005 – Obligació d’actualitzar una còpia del quadern de bord 

o full de ruta fins a l’arribada dels animals al primer lloc de descàrrega al tercer país de destinació final – Recuperació 

dels imports pagats indegudament. Veure 
 

Espanya 
 Sentència del Tribunal Suprem de 19 de gener de 2018.  Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Primera.  Recurs 

de Cassació Contenciós-Administratiu (L.O. 7/2015).  Interposat per Iberdrola Generació S.A.U. contra la sentència de 

3 de maig de 2017 de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa – Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Galicia, relativa a la rectificació del Cens telemàtic d’aprofitament hidràulics per a usos industrials, també respecte de 

l’Impost sobre el dany mediambiental causat per determinats usos i aprofitaments de l’agua embassada, 
específicament l’embassament de Sant Esteve, aprofitaments de Sant Esteve I i Sant Esteve II.  Veure 

 Sentència del Tribunal Suprem de 27 de desembre de 2017.  Sala del Contenciós-Administratiu Secció Cinquena.  
Recurs Ordinari.  Interposat pels Ajuntaments de Posada de Valdeón, Oseja de Sajambre, les Juntes Veïnals del Reial 

Consell de Valdeón, Sant Marina de Valdeón, Caín, contra el Reial Decret 389/2016, de 22 d’octubre, pel qual s’aprova 

el Pla Director de la Xarxa de Parcs Nacionals, per tal d’obtenir la nul·litat per raons juridicomater ials entre les quals 
es troba l’exclusió del règim de compensacions impost específicament per Pics d’Europa per la Llei especial de la seva 

creació. Veure 
 

http://www.ecoticias.com/vida-saludable/180383/La-dieta-mediterranea-lo-tiene-todo-ademas-es-buena-para-el-medio-ambiente
http://www.ecoticias.com/animales-de-compania/180272/PROHIBICION-de-cortar-el-rabo-o-las-orejas-a-las-mascotas
http://www.efeverde.com/noticias/humedales-dia-mundial-sequia/
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180131/electricas-deberan-costear-desmantelamiento-nucleares-6592586
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180203/catalunya-amplia-plantilla-paraisos-celestes-6598072
http://www.elperiodico.com/es/esplugues/20180131/esplugues-recibe-el-premio-ciudad-sostenible-en-educacion-ambiental-6583920
https://www.20minutos.es/noticia/3250231/0/barcelona-evita-5-020-cortes-primer-ano-puntos-asesoramiento-energetico-pae/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/304610/ca/retroben-parc-natural-montsant-especie-falguera-perill-dextincio-85-anys.do
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/2080131_70_aniversari_UICN
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-catala-dret-ambiental/es
https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018A0131(01)&qid=1517852758261&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0143&qid=1518125364852&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0017&qid=1518125824022&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-677.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7488/1642383.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7484/1641469.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0058&qid=1517851573011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0383&qid=1518126342570&from=ES
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8270867&links=medio%20ambiente&optimize=20180129&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262060&links=medio%20ambiente&optimize=20180119&publicinterface=true
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Catalunya 
 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 2 d’octubre de 2017.  Sala del Contenciós-Administratiu, 

Secció Segona.  Recurs d’Apel·lació contra Sentències No. 17/2017. Interposat per dos ciutadans contra la sentència 
d’Amparo Ordinari de drets fonaments que estima parcialment les peticions d’aquests ciutadans en contra de 

l’Ajuntament de la Galera, per la seva inactivitat en el control i correcció de la contaminació acústica que general la 
pista esportiva municipal confrontant amb el seu domicili, la qual cosa lesiona els drets fonamentals a la integritat 

física i moral, a la intimitat personal i familiar i a la inviolabilitat del domicili. . Veure 

  
Articles   

 Morron Lingl, Christian (2018). Anul·lada a França una norma en matèria d’avaluació d’impacte ambiental en aplicació 
del principi de no regressió ambiental. veure 

 Morron Lingl, Christian (2018). Consulta pública de la UE sobre el reglament de trasllat de residus. veure 

 Fabiarz Mas, Alexandra (2018). La Directiva sobre soroll exterior generat per determinades màquines sotmesa a 
consulta pública per a la seva avaluació i possible revisió. veure 

 Radovich, Violeta (2017). Aportacions sobre la integració del Dret Marítim Ambiental i Dret de la Mar cap a la prevenció 
i precaució de la contaminació de l’ambient marí. veure 

Publicacions de membres del CEDAT Capítols de llibres o articles de revistes Capítulos de libros o artículos de revistas 
 Felipe Pérez, Beatriz; Ortiz-Paniagua, Carlos Francisco (2017). Migración, deterioro ambiental y cambio climático; hacia 

un modelo bajo la perspectiva del anàlisis regional.  En: “revista Acta Universitaria”.  Vol. 27 (NE-1). veure 

 Borràs Pentinat, Susana; Felipe Pérez, Beatriz (2017).  Las migraciones ambientales: un anàlisis de las actualizaciones 
jurídico polítics.  En: “Refugiados Ambientais”.  Editora Universidade Federal de Roraima -UFRR. veure 

 Pigrau Solé, Antoni; Jaria i Manzano, Jordi (2017). Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una matriz 
conceptual para la gobernanza global.  Informe final Proyecto de investigación.  Working Paper No. 11.  Febrero 2017. 

veure 

Publicacions de recent adquisició  Disponibles a CRAI 
 Saladié, Óscar; Oliveras, Josep.  Desenvolupament sostenible. Tarragona: Publicacions URV, 2010. 

 Baird, Colin; Cann, Michael. Química ambiental .  2ª ed. (5ª ed. Original). Barcelona: Reverté, 2014.  
 García Asencio, José Miguel. Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales en España.  Barcelona: Atelier, 2017. 

 
 

 

 El butlletí informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 
Per a altes o baixes de subscripció, comentaris o suggeriments, escriure a cedat@urv.cat 

https://www.facebook.com/CEDAT.URV 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8252660&links=medio%20ambiente&optimize=20180111&publicinterface=true
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/anulada-en-francia-una-norma-en-materia-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-en-aplicacion-del-principio-de-regresion-ambiental/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/consulta-publica-de-la-ue-sobre-el-reglamento-de-traslado-de-residuos/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/la-directiva-sobre-ruido-exterior-generado-por-determinadas-maquinas-sometida-consulta-publica-para-su-evaluacion-y-posible-revision/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2018/01/2018_01_29_Radovich_Contaminacion-marina.pdf
https://www.academia.edu/35076964/Migración_deterioro_ambiental_y_cambio_climático_hacia_un_modelo_bajo_la_perspectiva_del_análisis_regional
https://ufrr.br/editora/index.php/ebook
http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/arxius/working%20papers/DEFINITIUS/working%20paper%2011.pdf
https://cataleg.urv.cat/record=b1403110~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1154222~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1521313~S13*cat
mailto:cedat@urv.cat
https://www.facebook.com/CEDAT.URV

