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Març 2018 Butlletí informatiu número 98 Tarragona 

 
Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

 

Ciutats 

Agenda    
8º Fòrum Mundial d l’Aigua 

Data i lloc: 18 a 23 de març de 2018; Brasília, Brasil 
Organitza: World Water Council 

Per a més informació: worldwaterforum.org 

BRV-EQAR-Congress Contruction Material Recycling 
Data i lloc: 22 març 2018; Viena, Àustria 

Organitza: BRV-EQAR 
Per a més informació: congressconstructionmaterialrecycing.com  

XVIII Seminari sobre Legislació i Política Urbanística i d’Habitatge 

Data i lloc: 22 a 23 de març de 2018; Conca, Espanya 
Organitza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Per a més informació: uimp.es 
Dia Mundial de l’Aigua 2018 “Gestió de les sequeres i les inundacions a Espanya” 

Data i lloc: 23 març 2018; Barcelona, Espanya 

Organitza: Institut de Recerca d l’Aigua – Universitat de Barcelona 
Per a més informació: ub.edu 

XV Assemblea del Col·legio d’Ambientòlegs de Catalunya 
Data i lloc: 7 abril 2018; Barcelona, Espanya. 

Organitza: COAMB 
Per a més informació: coamb.cat 

Notícies    

Internacional 
 És possible aturar la desforestació per a l'any 2020? ver 
 D’Amèrica per al món: comunitats comparteixen idees innovadores que salven el planeta ver 
 Salvant al jaguar, l’emblemàtica -i amenaçada- espècie d’Amèrica Llatina ver 
 “Som l’ultima generació que pot canviar el rumb del planeta”: Jeffrey Sachs ver 
 Aprovat el primer acord sobre drets humans i medi ambient per a Amèrica Llatina i el Carib  ver 

Unió Europea 

 Canvi Climàtic fa que l’Àrtic sigui més càlid que algunes parts d’Europa, diuen científics ver 
 5 formes en què el Regne Unit lidera la guerra contra el plàstic ver  
 Roma prohibirà circular en el centre a vehicles dièsel a partir de 2024 ver 
 La indústria europea de plàstics debatrà a l’abril a Malta estratègies i accions per evitar les escombraries marines ver 

 La justícia alemanya dóna via lliure a la prohibició dels vehicles dièsel ver 

Espanya 
 Equo assegura que el reciclatge està “estancat” a Espanya i exigeix mesures urgents al Govern ver 

http://www.worldwaterforum8.org/
https://www.dropbox.com/s/d438clfx5410vgq/BRV-Programm_EQAR-English_RZ03_final%2BHotelres.pdf?dl=0
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=640X&anyaca=2017-18
http://www.ub.edu/aigua/ca/activities/show/objects_id/1912
https://www.coamb.cat/actualitat-coamb/el-7-dabril-celebrarem-la-xv-assemblea-del-coamb-no-hi-faltis/
https://news.un.org/es/interview/2018/02/1427641
https://news.un.org/es/story/2018/02/1426992
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/salvando-al-jaguar-la-iconica-y-amenazada-especie-de-america-latina
http://sostenibilidad.semana.com/amp/pacto-global-para-el-medio-ambiente-2018/39621
http://www.ambienteysociedad.org.co/es/aprobado-el-primero-acuerdo-sobre-derechos-humanos-y-medio-ambiente-para-america-latina-y-el-caribe/?utm_content=bufferd554d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKCN1GA2DL-OUSLW
http://www.worldenvironmentday.global/es/5-formas-en-las-que-el-reino-unido-lidera-la-guerra-contra-el-plástico
https://elpais.com/economia/2018/02/27/actualidad/1519752929_759775.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-industria-europea-plasticos-debatira-abril-malta-estrategias-acciones-evitar-basura-marina-20180307123007.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180227/la-justicia-alemana-da-luz-verde-a-la-prohibicion-de-vehiculos-diesel-6654184
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-asegura-reciclaje-estancado-espana-exige-medidas-urgentes-gobierno-20180302150842.html
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 Greenpeace repta a deu ciutats espanyoles a convertir-se en sostenibles per lluitar contra el canvi climàtic ver 
 Entra en vigor la Llei de mesures urgents per pal·liar els efectes de la sequera a Duero, Xúquer i Segura ver  
 Es Murterar, Son Bosc i Es Comú s’incorporen al Parc Natural de s’Albufera ver 
 L’agonia del major centre d’energies renovables a Espanya ver 

Catalunya 
 L’Àrea Metropolitana frena la pujada de l’aigua a Barcelona ver 

 Aprovat el Programa d’Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya per a l’any 2018 ver 

 La presència d’un llop a Mont-ras reforça el valor natural del massís de les Gavarres ver 
 Un nou dispositiu aconsegueix produir energia neta deu vegades més ràpid que la biomassa ver 

 La Generalitat ha d’indemnitzar als apicultors pels danys de l’abellerol ver 

CEDAT 

 Convocat el IX Concurs de Fotografia de la Càtedra de Desenvolupament Sostenible ver 

 Seminari BREXIT i Dret Ambiental de la Unió Europea ver 
 Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene.  A new paradigma for earth community – III Tarragona 

International Environmental Law Colloquium (TIEC) 17-18 May 2018 ver 
Normativa    

Unió Europea 

 Reglament d’Execució (UE) 2018/317 de la Comissió, de 2 de març de 2018, pel qual s’estableix una excepció respecte 

al que disposa el Reglamento (CE) nº. 1967/2006 pel que fa a la distància mínima de la costa i la profunditat marina 

en el cas de les xarxes de tir des d’embarcació per a la pesca de xanguet (Aphia minuta) en determinades aigües 
territorials d’Itàlia. ver 

 Decisió d’Execució (UE) 2018/272 de la Comissió, de 20 de febrer de 2018, sobre la creació del Centre Europeu de 
Recursos Biològics Marins.  Consorci d’Infraestructures de Recerca Europees (EMBRC-ERIC) [notificada amb el nombre 

C (2018) 826]. ver 
 Reglament d’Execució (UE) 2018/259 de la Comissió, de 21 de febrer de 2018, pel qual es modifica Reglament (UE) 

nº. 427/2014 per tal d’adaptar-lo a la modificació del procediment d’assaig reglamentari i de simplificar els 

procediments administratius de sol·licitud i certificació.  Normes de comportament en matèria d’emissions dels vehicles 
lleugers nous com a part de l’enfocament integrat de la Unió per reduir les emissions de CO2. ver 

 Reglament (UE) 2018/208 de la Comissió, de 12 de febrer de 2018, que modifica el Reglament (UE) nº. 389/2013 pel 
qual s’estableix  el Registre de la Unió.  Règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle en la 

Comunitat. ver 
 Reglament (UE) 2018/192 de la Comissió, de 8 de febrer de 2018, pel qual es modifica l’annex VII del Reglament (CE) 

nº. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell quant als laboratoris de referència de la UE en l’àmbit dels 

contaminants en pinsos i aliments.  Controls oficials per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria 
de pinsos i aliments.  Normativa sobre salut animal i benestar dels animals. ver 

 Decisió (UE) 2018/219 del Consell, de 23 de gener de 2018, relativa a la celebració de l’Acord entre la Unió Europea i 

la Confederació Suïssa relatiu a la vinculació dels seus règims de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle. ver 

Espanya 
 Llei 1/2018, de 6 de març, per la qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els efectes produïts per la sequera en 

determinades conques hidrogràfiques i es modifica el text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

1/2001, de 20 de juliol. ver 
 Reial Decreto 50/2018, de 2 de febrer, pel qual es desenvolupen les normes de control de subproductes animals no 

destinats al consum humà i de sanitat animal, en la pràctica cinegètica de caça major. ver 
 Ordre APM/126/2018, de 5 de febrer, sobre delegació de competències en l’Organisme Autònom Parcs Nacionals. ver 
 Ordre APM/130/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les especificacions tècniques per a l’enviament de la 

informació al Cens Nacional d’Abocaments. ver 

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. ver 

 Ordre ARP/243/2017, de 25 d’octubre, per la qual es aprova el reconeixement transitori i el Reglament de la Indicació 
Geogràfica Protegida Ratafia Catalana, i es reconeix el seu Consell Regulador provisional. ver 

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 de emissió. Emissions derivades de la combustió de carboni parcialment oxidat. Residus líquids. ver 
 Sentència del Tribunal General, de 14 de desembre de 2017, assumpte T-505/15.  Hongria /Comissió.  FEAGA i Feader.  

Despeses excloses del finançament.  Reglaments (CE) nº. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 y 1122/2009.  Despeses 

efectuades por Hongria. Control de les exigències reglamentàries en matèria de gestió.  Control de les bones condicions 
agràries i mediambientals.  Correccions a preu fet i puntuals.  Risc per als Fons. ver 

http://amp.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-greenpeace-reta-diez-ciudades-espanolas-convertirse-sostenibles-luchar-contra-cambio-climatico-20180301150817.html?__twitter_impression=true
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-entra-vigor-ley-medidas-urgentes-paliar-efectos-sequia-duero-jucar-segura-20180307173403.html
http://www.elmundo.es/baleares/2018/02/24/5a9133eb22601d391c8b4696.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/07/ciencia/1520444046_155721.html
https://elpais.com/ccaa/2018/03/02/catalunya/1519987103_195762.html
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2018/02/26/13/19/0e15d7e1-d3ea-44df-a04b-badcebf39a6e.pdf
http://www.lavanguardia.com/natural/20180305/441248175986/ecogallego-muerte-atropello-lobo-emporda-valor-natural-gavarres.html
http://diaridigital.urv.cat/es/un-nuevo-dispositivo-consigue-producir-energia-limpia-diez-veces-mas-rapido-que-la-biomasa/
http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20180228/441149874210/sentencia-obliga-generalitat-indemnizar-apicultores-lleida--danos-abejaruco.html
http://diaridigital.urv.cat/convocat-el-ix-concurs-de-fotografia-de-la-catedra-de-desenvolupament-sostenible/
http://www.cedat.cat/noticies/1012/seminari-brexit-i-dret-ambiental-de-la-unio-europea
https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0317&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0272&rid=8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0259&rid=12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0208&rid=24
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0192&rid=26
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0219&rid=37
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2134.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/17/pdfs/BOE-A-2018-2251.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:62015TA0505&rid=2
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Espanya 

 Sentència del Tribunal Constitucional. Ple. Sentència 8/2018, de 25 de gener de 2018. Recurs d'inconstitucionalitat 

1941-2016. Interposat pel President del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament basc 
6/2015, de 30 de juny, de mesures addicionals de protecció medi ambiental per a l'extracció d'hidrocarburs no 

convencionals i la fractura hidràulica. Competències sobre ordenació general de l'economia, medi ambient i mines: 
nul·litat dels preceptes legals que estenen la competència autonòmica al mar territorial, i prohibeixen, de manera 

absoluta i incondicionada, una tècnica d'investigació i explotació d'hidrocarburs (STC 106/2014). ver 
 Sentència del Tribunal Suprem de l'1 de març de 2018. Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Tercera. Recurs 

Ordinari. Interposat per Productora Elèctrica Urgelense I S.L. 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 
contra 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. 

ver 
 Sentència del Tribunal Suprem del 28 de febrer de 2018. Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Segona. Recurs de 

Cassació. Interposat per Parcs Eòlics Sant Llorenç, SLU, contra la sentència de 23 de juliol de 2014, dictada per la 
Sala del Contenciosos Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, en el recurs núm. 543/2012, 

en impugnació de l'Ordre HAC / 112/2012, de 7 de març, de la Conselleria d'Hisenda de la Junta de Castella i Lleó per 
la qual s'aprova el Model d'Autoliquidació i les normes de gestió de l'impost sobre la afecció Mediambiental causada 

per Determinats Aprofitaments de l'Aigua embassada, pels Parcs Eòlics i per les instal·lacions de Transport d'Energia 

Elèctrica d'Alta Tensió. ver 
 Sentència del Tribunal Suprem de 21 de febrer de 2018. Sala penal. Recurs de Cassació per infracció de preceptes 

constitucionals i infracció de llei número 779/2017. Delicte d'ordenació del territori. Expedició de llicències en sòl no 
urbanitzable comú. ver 

Catalunya 

 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de novembre de 2017. Sala del Contenciós-
Administratiu, Secció Tercera. Recurs Ordinari. Interposat per ciutadans en contra de la Resolució de 4 d'abril de 2014, 

del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, d'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic 
per a la regularització d'una planta de biomassa de 14 MWe. ver 

 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de novembre de 2017. Sala del Contenciós -
Administratiu, Secció Tercera. Recurs d'Apel·lació. Interposat de ciutadans en contra de la Sentència dictada pel Jutjat 

del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Lleida, en procediment núm. 725/2010 que desestima la reclamació de 

responsabilitat patrimonial dirigida contra l'Ajuntament de Plans de Sió per haver autoritzat la legalització i ampliació 
d'una granja porcina sense respectar les distàncies de separació a nuclis urbans i entre granges, ocasionant la greus 

molèsties per males olors i plagues de rosegadors que van fer inhabitable l'habitatge de la seva propietat situada a 
menys de 30 metres de la nau que a l'empara de la llicència es va construir, ocasionant pèrdues de salut i problemes 

econòmics. ver 

Articles   
 Manero Salvador, Ana (2018). La protecció ambiental de l’Àrtic i l’Agenda 2030. ver 
 Ruiz Ceniceros, Mauricio (2018). Autorització d’establiments industrials o comercials en sòl rústic: Una solució 

insostenible a la manca de sòl destinat a usos empresarials. ver 
 Fabiarz Mas, Alexandra (2018). Estats Units, Canadà, el Regne Unit, França, Suècia: països que prohibeixen els 

microplàstics en los cosmètics. ver  
 Soriano-Montagut Jené, Laia (2018). Vicissituds judicials d’un projecte d’abocador de residus industrials. ver  
 Fabiarz Mas, Alexandra (2018). França planteja mesures concretes contra l’obsolescència en la seva estratègia 

d’economia circular. ver 
 Morrón Ling, Christian (2018).  Iniciatives legislatives de la Comissió de la UE derivades de l’estratègia europea per al 

plàstic en una economia circular. ver 
Publicacions de membres del CEDAT Capítols de llibres o articles de revistes Capítulos de libros o artículos de revistas 

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

 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. 

ver  

 Felipe Pérez, Beatriz (2018).  Beyond the Shortcomings of International Law: a Proposal for the Legal Protection of 
Climate Migrants.  En: “Climate Refugees”.  Routledge. ver 
Publicacions de recent adquisició Disponibles a CRAI 

 Klein, Daniel.  The Paris agreement on climate change: analysis and commentary. New York: Oxford University Press, 

2017. 
 Rodriguez Garavito, César. Business and human rights: beyond the end of the beginning.  Cambridge: Cambridge 

University Press, 2017.  

 Alam, Shawkat; Atapattu, Sumudu; Gonzalez, Carmen G.; Razzaque, Jona. International environmental law and the 
global south.  New York: Cambridge University Press, 2015. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-A-2018-2464.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313437&links=medio%20ambiente&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313427&links=medio%20ambiente&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8303014&links=medio%20ambiente&optimize=20180228&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8292440&links=medio%20ambiente&optimize=20180219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8292427&links=medio%20ambiente&optimize=20180219&publicinterface=true
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2018/02/2018_03_01_Manero_Proteccion-Artico-Agenda-2030.pdf
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2018/02/2018_02_19_Ruiz-Ceniceros_Establecimientos-industriales-comerciales-suelo-rustico.pdf
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/estados-unidos-canada-el-reino-unido-francia-suecia-paises-que-prohiben-los-microplasticos-en-los-cosmeticos/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/vicisitudes-judiciales-de-un-proyecto-de-vertedero-de-residuos-industriales/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/francia-plantea-medidas-concretas-contra-la-obsolescencia-en-su-estrategia-de-economia-circular/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/iniciativas-legislativas-de-la-comision-de-la-ue-derivadas-de-la-estrategia-europea-para-el-plastico-en-una-economia-circular/
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://www.routledge.com/Climate-Refugees-Beyond-the-Legal-Impasse/Behrman-Kent/p/book/9781315109619
https://cataleg.urv.cat/record=b1523456~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1522954~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1498650~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1498650~S13*cat


 

4 

 Deva, Surya; Bilchitz, David.  Building a Treaty on business and Human Rights: Context and Contours.  Cambridge: 
Cambridge University Press, 2017. 

 Holifield, Ryan; Chakrborty, Jayajit; Walker, Gordon.  The routledge handbook of environmental justice.  London; New 
York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 

 May, James R.; Daly, Erin.  Environmental Constitucionalism.  Cheltenham: Edward Elgal, 2016. 
 MacGregor, Sherilyn.  Routledge handbook of gender and environment.  Abingdon; New York: Routledge, 2017. 

 Thorp, Teresa M.  Climate justice: a voice for the future.  Houndmills, Basingtoke, Hampshire; New York: Palgrave 

Macmillan, 2014. 
 Kotze, Louis J.  Global environmental constitucionalism in the Anthropocene.  Oxford; Portland, Oregon: Hart 

Publishing, 2016. 
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