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Yasunidos 

L’article 397 de la Constitució de l’Equador estableix que l’estat es compromet a assegurar “la intangibilitat de les àrees 
naturals protegides, de tal manera que es garanteixi la conservació de la biodiversitat i el manteniment de les funcions 
ecològiques dels ecosistemes”. Aquesta disposició, certament terminant, troba eco (i matisos) una mica més endavant, quan 
l’article 207 consagra la prohibició de “l’activitat extractiva de recursos no renovables en les àrees protegides i en zones 
declarades com a intangibles”, per establir excepcional la possibilitat d’explotació “a petició fonamentada de la Presidència 
de la República i prèvia declaració d’interès nacional per part de l’Assemblea Nacional”. 

Doncs bé, el passat mes d’agost, emparant-se en un marc constitucional que, més enllà de clàusules aparentment 
ultraprotectores, com l’esmentat article 397 o els relatius als drets de la natura, tendeix a reforçar el poder de la presidència 
i permetre —si cal— el desenvolupament de dinàmiques extractivistes adreçades a finançar l’Estat del benestar consagrat en 
la Carta Magna. En aquest marc ha d’enquadrar-se el fracàs final de la iniciativa Yasuní ITT, un dels projectes més 
significatius que s’havien proposat per avançar en una relació respectuosa i sostenible entre societat i naturalesa, en el 
context de la cada vegada més intensa crisi ambiental global. 

El president Correa ha decidit enterrar la iniciativa per desenterrar el petroli del parc nacional del Yasuní, un dels racons més 
rics i diversos de tota la biosfera. No es discuteix la manca de col·laboració internacional adduïda, però sí la fermesa en les 
conviccions i la sinceritat en els sensibilitats mostrades fins al moment. Els perdedors d’aquest fracàs, que té tota l’aparença 
de ser memorable, seran, com sempre, la biosfera i les comunitats locals, sotmeses a la pressió d’un metabolisme social 
global descontrolat i la determinació dels governs del Sud de preferir posar-se al servei de les estructures injustes del 
sistema-món capitalista, abans que avançar realment, no només de manera retòrica, cap a un model de benestar diferent i 
més respectuós amb l’entorn. Amb el fracàs de la iniciativa Yasuní ITT, on queda el sumak kawsay? I els missatges al món 
que tanta il·lusió i esperança havien suscitat? No estem on sempre: governs criptocolonials que posen els recursos a 
disposició dels més afavorits? 

No és un fracàs tan sols dels equatorians, és clar, sinó de tothom, però la decisió arruïna la credibilitat del president Correa i 
el seu lideratge en defensa de la natura (la pacha mama) i els pobles sotmesos a les estructures injustes de l’economia 
mundial. Les iniciatives sorgides al mateix Equador (www.yasunidos.org) permeten concebre, malgrat tot, una certa 
esperança, perquè la decisió presa no permet abandonar la idea d’avançar en el respecte cap a l’entorn, keeping the oil in 
the soil. 

 

Setembre 2013 

 

  

Internacional: 

Rafael Correa posa fi a la iniciativa Yasuní ITT 
 
El president d'Equador, Rafael Correa, va anunciar aquest dijous l'eliminació de la iniciativa Yasuní-ITT, perquè, va dir, el 
món “ha fallat” al no contribuir amb el projecte que pretenia protegir un sector de la selva amazónica i deixar sota terra un 
important jaciment petrolífer a canvi d'una compensació econòmica. 
 
“Amb profunda tristesa, però amb absoluta responsabilitat amb el nostre poble i amb la història, he hagut de prendre una 
de les decisions més difícils del meu govern… he signat el decret executiu per a la liquidació dels fideïcomissos Yasuní-ITT i 
amb això posar fi a la iniciativa”, va dir el mandatari.  
 
En cadenes de radio i TV, va dir que “la iniciativa es va avançar als temps, i no va poder o no va voler ser compresa” per la 
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comunitat internacional. “El factor fonamental del fracàs (del projecte) és que el món és una global hipocresia”, va 
assegurar el mandatari en un missatge a la nació. 
 
Va afegir que també va sol·licitar a l'Assemblea “la declaració d'interès nacional l'aprofitament del petroli en el Yasuní, 
utilització que afectarà … menys del 1% del parc Yasuní, que té més d'un milió d'hectàrees”. 
 
Posteriorment en Twitter, el mandatari va indicar que seria l'un per mil i no el 1%. “Vaig cometre un error: vaig haver de dir 
que s'afectarà menys de l'UN PER MIL (no 1%) del nostre Yasuní”, va tuitejar. 
 
Correa va explicar que l'aprofitament de les reserves de l’ITT llançaria un valor present net de $18.292 milions que es 
destinaran “a vèncer la misería, especialment de l’Amazònia”. D'aquests recursos, va especificar que els Governs Autònoms 
Descentralitzats (GAD) de la Amazonia rebria gairebé $258 milions per la llei 010, i $1.882 milions per la repartició del 12% 
dels excedents petroliers al voltant. 

El mandatari va anunciar que en els propers dies es llançarà una 
campanya comunicacional per explicar les tècniques d'extracció 
d'última generació que s'empraran. 

Correa va proposar en 2007, durant una assemblea de l'ONU, deixar 
aquest cru sota terra i evitar amb això l'emissió de 400 milions de 
tones de CO2, responsable de l'escalfament global. 

A canvi va demanar als països una compensació de 3.600 milions de 
dòlars en 12 anys per la contribució a la lluita contra l'escalfament 
global. 

Recolzada pel Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament 
(PNUD), la proposta, no obstant això, no va obtenir la resposta 
desitjada, van admetre les autoritats. 

Les sigles ITT corresponen al bloc Ishpingo, Tambococha i Tiputini amb reserves benvolgudes de 846 milions de barrils de 
petroli, que representen el 20% dels dipòsits d'Equador, el soci més petit de l'Organització de Països Exportadors de Petroli 
(OPEP). 
 
Font: Rebelión  
Rebelión (17 d’agost de 2013) 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172621 
 
L’aigua de Fukushima podria anar al mar 
 
El president de l'Autoritat de Regulació Nuclear de Japó (NRA), Shunichi Tanaka, va insistir avui en què llançar aigua de la 
central nuclear de Fukushima amb baixos índexs de radioactius al mar és una possibilitat que es barreja per solucionar el 
problema de les fugides. 
 
“Sé que he desfermat la polèmica quan ho he dit anteriorment », va explicar Tanaca en una concorreguda roda de premsa 
al Club de Corresponsals Estrangers de Tokio. 
  
“No obstant això, vull deixar clar que no toleraré que s'aboqui aigua al 
Pacífic amb nivells per sobre del que marca la llei”, va afegir. 

La llei japonesa estableix que perquè una instal·lació nuclear pugui 
rebutjar un líquid radioactiu al mar aquest ha de contenir menys de 90 
becquerels de material contaminant per litre. 

Tanaka va explicar que les principals prioritats per contenir les fugides 
d'aigua radioactiva en la planta són que l'operador traslladi l'aigua 
contaminada emmagatzemada a “tancs més segurs” i que s'instal·li “quant 
abans” el Sistema Avançat de Processament de Líquids (ALPS en les seves 
sigles en anglès), dissenyat per Toshiba.  

ALPS pot sostreure 62 tipus de substàncies radioactives, encara que no el triti.  

 
Font: EfeVerde 
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Ja que es pretén limitar la quantitat de líquid empleat per refrigerar els reactors per així disminuir el volum de fugides, la 
idea de Tòquio Electric Power (TEPCO), propietària de la central, i les autoritats nipones és evaporar o llançar al mar 
aquesta aigua, en comptes de reciclar-la i tornar a injectar-la en les unitats com abans. 

El president de la NRA també va afegir que l'ideal seria implementar un altre sistema addicional per reduir el nivell de triti, 
tant si l'aigua s'acaba llançant a l'oceà com si no. 

Al principal problema en la central -l'acumulació d'aigua contaminada en els soterranis dels edificis dels reactors, que es creu 
causa abocats d'unes 300 tones diàries al Pacífic- es va sumar a l'agost una fugida d'aigua altament contaminada localitzada 
en un dels tancs on s'emmagatzema el refrigerant usat. 

Pel que fa a la fugida en aquest tanc i als alts nivells de radiació detectats ahir en altres tres dipòsits propers al mateix, 
Tanaka va insistir que ha demanat a TEPCO “que traslladi l'aigua d'aquestes cisternes problemàtiques al més aviat possible i 
que revisi totes les juntes, vàlvules etc”. 

Els quatre tancs formen part d'una sèrie de 350 dipòsits fabricats després de l'inici de la crisi nuclear de forma més 
econòmica i ràpida, ja que es va emprar resina per unir les seves juntes en comptes de soldar-les. 
 
Font:  
Efeverde (02 de setembre de 2013) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/el-agua-de-fukushima-podria-ir-al-mar/  
 
Vinculen l’escalfament global amb l’augment de la violència 

Els canvis en el clima estan relacionats amb l'augment de la violència a tot el món. I a causa de l'escalfament global, viurem 
en un planeta encara més violent. 

Aquestes són les polèmiques conclusions d'un nou estudi que assegura haver-hi oposat suficient evidència d'aquest vincle 
causal, encara que alguns científics discuteixen aquestes afirmacions. 

Investigadors nord-americans van observar que fins i tot petites modificacions de temperatura o en el nivell de pluja 
coincideixen amb un augment en el nombre d'assalts, violacions i assassinats, i també amb conflictes grupals i guerres. 

Els autors de l'informe publicat en la revista Science opinen que, amb els nivells de canvi climàtic que es projecten, el món 
es convertirà probablement en un lloc més violent.  

"Aquesta és una relació que observem al llarg de la història i al voltant del món, en tots els grans continents. Les relacions 
que trobem entre aquestes variables climàtiques i esdeveniments conflictius són moltes vegades molt àmplies", explica 
Marshall Burke, de la Universitat de Berkeley a Califòrnia. 
 
Els investigadors van analitzar 60 estudis de tot el món, amb 
dades que abasten centenars d'anys, i van arribar a la conclusió 
que existeix un vincle "substancial" entre el clima i els conflictes. 

Els exemples que proposa l'estudi inclouen l'increment de la 
violència domèstica a Índia durant sequeres recents, i l'augment 
dels nombres d'assalts, violacions i assassinats durant les ones de 
calor a Estats Units. 

El treball suggereix que l'augment de les temperatures també està 
relacionat amb conflictes més grans, com a enfrontaments ètnics a 
Europa i guerres civils a Àfrica.  

Base psicològica 

"Volem ser acurats, no podem atribuir cada incident al clima, però ens trobem amb uns resultats realment interessants", 
adverteix Burke. 

Els investigadors ara busquen entendre per què existeix aquesta relació causal. "Un dels principals mecanismes que semblen 
estar en joc és el canvi de les condicions econòmiques. Sabem que el clima afecta les condicions econòmiques a tot el món, 
principalment a les zones agràries", explica el científic. "Hi ha moltes evidències que els canvis en les condicions 
econòmiques afecten les decisions de les persones sobre si unir-se o no a una rebel·lió, per exemple". 

Font: BBC Mundo 



 
4

Però Burke diu que també pot haver-hi una base psicològica, ja que alguns estudis suggereixen que la calor fa que les 
persones siguin més proclius a l'agressió. "Distingir què ocorre en cada situació és una gran prioritat per a recerques 
futures". Els científics estimen que un augment de la temperatura global de 2º C podria mostrar un augment d'al voltant de 
15% en els crims individuals i del 50% en els conflictes grupals en algunes regions del món. 

Crítiques 

"Em va sorprendre no veure ni una sola referència a un conflicte del món real que plausiblement no hagués ocorregut en 
absència dels extrems climàtics observats." Halvard Buhaug, Institut de Recerca per a la Pau de Oslo. Tot i això, altres 
investigadors han qüestionat la idea que el clima engendra conflictes. Un treball publicat en la revista Proceedings de 
l'Acadèmia Nacional de Ciències d'Estats Units (sigles en anglès) suggereix que no pot culpar-se al factor ambiental per les 
guerres civils a Àfrica.  

L'investigador Halvard Buhaug, de l'Institut de Recerca per a la Pau d'Oslo, a Noruega, va concloure que els conflictes 
estaven vinculats a altres factors, com un nivell alt de mortalitat infantil, la proximitat de fronteres internacionals i una taxa 
alta de densitat de població. 

Buhaug, consultat sobre el nou estudi, va comentar: "Estic en desacord amb la conclusió tan àmplia que suggereix, i crec 
que la declaració d'un vincle causal entre clima i conflictes no està justificada per l'anàlisi empírica que proposen". "Em va 
sorprendre no veure ni una sola referència a un conflicte del món real que plausiblement no hagués ocorregut en absència 
dels extrems climàtics observats. Si els autors volen declarar una relació causal sòlida, és crucial que ofereixin casos que ho 
validin." 
 
Font: 
BBC Mundo (02 d’agost de 2013) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/08/130802_ciencia_cambio_climatico_relacion_violencia_conflictos_np.shtml 
 
Els agrocombustibles redueixen la producció d'aliments i augmenten el gana al món, segons Amics de la Terra 
 

Així, la recerca conclou que la reducció de gasos d'efecte hivernacle atribuïbles a alguns agrocombustibles es fa a costa de 
les poblacions més pobres, es redueix la disponibilitat d'aliments i empitjora la seva dieta. 

La producció d’agrocombustibles provoca una reducció en el cultiu d'aliments, especialment verdures i l'augment del gana al 
món, segons un estudi d'Amics de la Terra realitzat per l'investigador de la Universitat de Princeton, que analitza la relació 
entre l'ús d'aquests carburants d'origen agrari amb les emissions d'efecte hivernacle i la producció d'aliments.  

Així, la recerca conclou que la reducció de gasos d'efecte hivernacle atribuïbles a alguns agrocombustibles es fa a costa de 
les poblacions més pobres, es redueix la disponibilitat d'aliments i empitjora la seva dieta. 

A més, assenyala que aquests provoquen desforestació i destrucció d'altres tipus d'ecosistemes per al seu cultiu i provoca 
grans quantitats d'emissions responsables del canvi climàtic. 

La recerca afegeix que com menys es desbosca i es destrueixen ecosistemes, més s'incrementa el problema del gana, ja que 
els agrocarburantes desplacen camps dedicats al cultiu d'aliments; com més s'intenta evitar el gana addicional, més 
emissions de gasos d'efecte hivernacle per desforestació i destrucció d'ecosistemes. 
 
 

Per això, la directora d'Amics de la Terra, Liliane Spendeler, ha dit, davant 
l'actual revisió de dues directives europees que regulen l'ús de 
agrocombustibles al Parlament Europeu, ha advertit que si els eurodiputats 
voten a favor de més agrocombustibles per alimentar els cotxes, estaran 
votant a favor de més gana per a les poblacions vulnerables del món, o si 
no, un increment significatiu de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 
"Seria una situació extremadament perjudicial per a la ciutadania i el medi 
ambient, i una decisió irresponsable i immoral per part dels representants 
polítics. No cal oblidar que les eleccions europees estan molt a la vora i que 
el resultat de les votacions en aquesta legislatura marcarà les tendències 
dels votants", ha postil·lat. 

Fuente: 
 
Econoticias.ong (06 setembre de 2013) 

 
Font: Europa Press 
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http://www.ecoticias.com/alimentos/82867/noticia-medio-ambiente-agrocombustibles-reducen-produccion-alimentos-
aumentan-hambre-Amigos-Tierra  

Unió Europea: 

Les regions i ciutats d'Europa fixen ambiciosos objectius de gestió de residus en la UE 

 El Comitè de les Regions (CDR) va proposar ahir ambiciosos objectius en matèria de gestió de residus en la UE, 
destacant la important contribució que comporta la gestió dels residus per a la creació d'una Europa més eficient en 
recursos i més competitiva. Fent gala de la seva convicció, les ciutats i regions d'Europa van demanar que totes les 
seves recomanacions siguin tingudes en compte per la Comissió Europea, que s'espera donarà a conèixer les seves 
propostes sobre el tema en el proper any. En el dictamen, presentat per Michel Lebrun (BE/PPE), diputat al 
Parlament de la Comunitat Francesa de Bèlgica, s'argumenta que per complir amb èxit els objectius cal tenir en 
compte els diferents nivells entre els Estats membres i els ens locals quant als progressos realitzats i els recursos 
disponibles. 

 Atès que la gestió dels residus és un dels majors desafiaments als quals s'enfronten els ens locals i regionals 
d'Europa, es va demanar al Comitè que preparés la seva posició sobre els objectius de la UE en matèria de residus 
abans de la publicació, prevista en 2014, de la Comunicació de la Comissió. Michel Lebrun, l'informe del qual sobre 
els residus de la UE va ser aprovat per una aclaparant majoria en el ple de juliol del CDR, va assenyalar que «cada 
any, la Unió Europea tira a les escombraries 3 000 milions de tones de residus: sis tones de residus sòlids per 
persona i any. Això no solament és perjudicial per al medi ambient sinó que té un impacte directe sobre la salut 
humana. Com encara ens trobem en una crisi econòmica, és essencial garantir que totes les polítiques contribueixin 
al desenvolupament econòmic. La gestió de residus és una prioritat que pot fomentar la competència, amb l'objectiu 
primordial de dissociar la producció de residus del creixement econòmic». 

 En aquest dictamen sol·licitat per la Comissió Europea, que porta per títol «La revisió dels objectius essencials de la 
Unió Europea respecte dels residus», el Comitè de les Regions afirma que els objectius de la UE han de tenir en 
compte les raons de l'incompliment dels objectius, de forma proporcional als diferents nivells de serveis, 
infraestructures i inversions financeres en matèria de gestió de residus que disposen els ens locals. «Espero que la 
propera Directiva sobre residus permeti als països més avançats avançar cap a una societat amb un nivell zero de 
residus i inciti a altres països a fer progressos per recuperar el retard», va afirmar Lebrun. El Comitè demana que es 
normalitzin el mesurament i la definició dels residus en tota la UE, la qual cosa permetrà fer comparacions clares 
entre els Estats membres i les regions de la UE, a fi de poder avaluar els progressos i garantir la coherència. També 
han d'elaborar-se acords individuals amb cada Estat membre i entitat local, de manera que les subvencions de la UE 
per a la gestió de residus solament es concedeixin una vegada presentats els plans. El dictamen de Michel Lebrun 
també estableix objectius clars de la UE en matèria de gestió de residus i proposa: 

• reduir els nivells de residus de 2010 en un 10 % per a l'any 2020; 

• explorar solucions per augmentar l'objectiu del reciclatge de residus sòlids municipals a un 70 % per a l'any 
2025; 

• garantir que el 100 % de tots els residus sigui objecte de classificació selectiva per a l'any 2020; 

• explorar solucions per augmentar a un 70 % els objectius de reciclatge de plàstics , i a un 80 % per al vidre, 
metall, paper, cartró i fusta; 

• prohibir l'ús de residus biodegradables que es porten a abocadors per a l'any 2020; 

• prohibir la incineració de *biorresiduos i residus reciclables per a l'any 2020, excloent les centrals que 
aconsegueixin nivells d'eficiència molt elevats a través de la generació únicament de calor i la producció 
combinada de calor i electricitat, tenint en compte les característiques físic-químiques dels residus. 

Per recolzar als ens locals i regionals, han d'establir-se objectius intermedis i a mitjà termini. Posar l'accent en el principi de 
«qui contamina paga» reduiria la pressió sobre els governs locals, sovint sobrecarregats, i la millora de la cooperació podria 
ajudar a optimitzar les infraestructures i els recursos. En aquest sentit, el Comitè proposa la creació d'una plataforma 
europea d'informació que recolzi aquest procés, la qual cosa permetria l'intercanvi d'informació i el desenvolupament de les 
millors pràctiques en tota la UE. 
 
Font:  
Comitè de les Regions (4 juliol 2013) 
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/cities-and-regions-eu-waste.aspx 

Medi ambient: el nou Reglament sobre els biocides afavoreix la salut humana i la protecció del medi ambient 
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El nou Reglament sobre els productes biocid3s simplificarà el 
procediment d'autorització dels quals s'utilitzin i comercialitzin al 
mercat de la Unió Europea i augmentarà la seguretat notablement. 
Els biocides són productes químics que s'empren per suprimir 
organismes nocius tals com a paràsits i microbis 

L'aplicació a partir de l'1 de setembre d'un nou Reglament sobre els 
productes biocides simplificarà el procediment d'autorització dels quals 
s'utilitzin i comercialitzin al mercat de la UE i augmentarà la seguretat 
notablement. Els biocides són productes químics que s'empren per 
suprimir organismes nocius tals com a paràsits i microbis (és a dir, fongs i 
bacteris). Entre tals productes s'expliquen els repel·lents d'insectes, els 
desinfectants i certes substàncies d'ús industrial, com les pintures 
antiincrustants per a vaixells o els conservants de diversos materials. 
El nou Reglament constitueix un pas decisiu per a la realització del mercat interior, atès que estableix a nivell de la UE un 
procediment d'autorització de productes biocides que permetrà als seus fabricants comercialitzar-los directament en la 
totalitat del mercat de la Unió. Es calcula en uns 2 700 milions d'euros l'estalvi total de costos que obtindrà la indústria al 
llarg d'un període de deu anys gràcies a aquest procediment d'autorització simplificat i més eficient, així com a les 
disposicions que conté el nou Reglament en matèria de dades (posada en comú, requisits, etc.). 
En paraules del Comissari de Medi ambient, Janez Potočnik, «Amb aquest Reglament es dóna un altre pas per garantir que 
en la UE només puguin trobar-se productes segurs que estiguin autoritzats. La simplificació del procediment d'autorització 
aportarà a les empreses importants beneficis econòmics, al mateix temps que garantirà als ciutadans un alt nivell de 
protecció mediambiental.». 
Les noves disposicions, a més, reduiran el nombre d'assajos amb animals, ja que obliguen a compartir les dades i 
afavoreixen un enfocament més flexible i intel·ligent en matèria d'experimentació. El Registre de Biocides, que és la 
plataforma informàtica especialitzada que s'utilitza actualment per a la presentació de les sol·licituds i el registre de les 
decisions, s'utilitzarà també a partir d'ara per a la difusió de la informació al públic. 
El nou Reglament és, així mateix, el primer text legislatiu a integrar la nova definició donada per la Comissió als 
nanomaterials. 
L'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics (TIRA), entre les funcions dels quals figura l'emissió de dictàmens 
sobre l'aprovació de substàncies actives i l'autorització de biocides en la Unió, donarà suport científic i tècnic a la Comissió i 
als Estats membres en el marc d'aquest nou Reglament. Es preveu que el nombre total de dictàmens que emetrà la TIRA 
passada de 80 en 2014 a 300 en 2020. 
 
Context 
La Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la comercialització de biocides, es va adoptar en 1998. 
Segons el que es disposa en ella, els Estats membres haurien d'haver-la traslladat al seu ordenament jurídic nacional abans 
del 14 de maig de 2000. La Directiva té per objecte harmonitzar el mercat europeu dels productes biocides i de les seves 
substàncies actives, així com oferir un alt nivell de protecció a les persones, als animals i al medi ambient. 
Per la seva banda, el nou Reglament (UE) nº 528/2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides, es va adoptar el 22 
de maig de 2012 i s'aplicarà a partir de l'1 de setembre de 2013. Aquest Reglament deroga l'antiga Directiva i la substitueix. 
Des de l'adopció del nou Reglament, són nombroses les disposicions d'aplicació que han estat adoptades per la Comissió 
Europea per possibilitar la seva correcta aplicació. 
 
Font:  
Hablamos de Europa (2 setembre 2013) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/medio-ambiente-el-nuevo-reglamento-sobre-los-biocidas-favorece-la-
salud-humana-y-la-proteccion-del-medio-ambiente 

La Comissió adopta mesures comercials pel que fa a les Illes Fèroe per protegir la població d'areng atlàntic-  
escandinava 

La Comissió Europea ha adoptat en el dia d'avui un conjunt de mesures per evitar que prossegueixi la pesca no sostenible 
d'areng a les Illes Fèroe. Aquestes mesures inclouen la prohibició de les importacions d'areng i verat de les poblacions 
atlàntic-escandinaves que hagin estat capturades sota el control de les Illes Fèroe, així com de productes de la pesca que 
continguin pescat d'aquestes poblacions o estiguin elaborats amb ell. Entre tals mesures figuren també les restriccions de 
l'ús dels ports de la UE per part dels bucs que capturen poblacions d'areng i verat que es troben sota el control de les Illes 
Fèroe. Per tant, alguns dels bucs feroesos no estaran autoritzats a atracar en els ports de la UE, excepte en cas 
d'emergència. 

Maria Damanaki, Comissària europea d'Assumptes Marítims i Pesca, ha manifestat el següent: “La imposició de mesures 
d'aquest tipus sempre constitueix un últim recurs. Els feroesos podien haver posat fi a les seves activitats pesqueres no 
sostenibles, però van decidir no fer-ho. Ara no hi ha dubte que la UE està disposada a emprar tots els instruments que 
disposa per protegir la sostenibilitat a llarg termini de les poblacions”. 

 
Foto: Hablamos de Europa
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Les mesures entraran en vigor als set dies de la seva publicació en el Diari Oficial.  

La població d'areng atlàntic-escandinava ha estat gestionada conjuntament fins a 2013 per Noruega, Rússia, Islàndia, les 
Illes Fèroe i la UE a través del pla de gestió a llarg termini acordat i de quotes preestablertes del total admissible de captures 
(TAC). No obstant això, en 2013 les Illes Fèroe han decidit unilateralment desvincular-se de l'acord i establir un contingent 
autònom que representa més del triple de la quota anteriorment acordada. 

Malgrat tots els esforços de la Comissió per trobar una solució negociada i als reiterats advertiments que podien adoptar-se 
mesures, els feroesos es van negar a posar fi a la pesca no sostenible de la població. En haver esgotat tots els altres 
mitjans, la Comissió ha decidit fer ús de les facultats conferides per l'instrument comercial amb la finalitat d'incitar a les Illes 
Fèroe a contribuir a la conservació de la població. Aquestes mesures van rebre el clar suport dels Estats membres en la 
reunió del Comitè de Pesca i Aqüicultura de 31 de juliol de 2013. 

Existeix un conflicte similar amb Islàndia pel que fa a la gestió de la població de verat de l'Atlàntic nord-oriental, però la 
Comissió encara no ha adoptat mesures sobre aquest tema. Amb tot, sí ha començat a donar alguns passos a fi d'aplicar 
l'instrument comercial també en aquest cas. 

Font:  
Europa.eu/Press Releases (20 agost 2013) 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-785_es.htm 

La Comissió Europea anuncia les deduccions de les quotes de pesca de 2013 

La Comissió Europea ha anunciat avui les deduccions de les quotes de pesca de 2013 dels Estats membres que han declarat 
haver depassat les seves quotes en 2012. Aquest exercici anual de deduccions permet a la Comissió controlar 
immediatament els danys causats a les poblacions objecte de sobrepesca l'any anterior i garantir una explotació sostenible 
dels recursos de pesca comunes pels Estats membres. 

Maria Damanaki, comissària d'Assumptes Marítims i Pesca, ha declarat el següent: «En el camí cap a l'aplicació de la política 
pesquera comuna reformada, la nostra prioritat consisteix a vetllar per que tots compleixin les normes amb rigor i de forma 
equitativa. Observem una reducció de les taxes totals de sobrepesca en comparació del passat any. El meu objectiu és 
garantir que aquesta tendència es mantingui a més llarg termini en la nostra obstinació per fer complir les disposicions en 
matèria de control, alguna cosa fonamental per detenir la sobrepesca i aconseguir la sostenibilitat a llarg termini de les 
nostres poblacions». 

Les deduccions s'apliquen a les poblacions que durant l'any anterior van ser objecte de sobrepesca, i s'apliquen altres noves 
en cas de sobrepesca repetida, d'una sobrepesca superior al 5 % o en cas que la població afectada estigui subjecta a un pla 
plurianual.  

No obstant això, si un Estat membre no disposa de quota per compensar la seva sobrepesca, els imports es deduiran d'una 
altra població present a la mateixa zona geogràfica, tenint en compte la necessitat d'evitar els descartis en les pesqueres 
mixtes. Les deduccions aplicables a altres poblacions es decideixen en consulta amb els Estats membres afectats i es 
publicaran en un altre reglament d'aquí a la fi d'any. 

Antecedents 

La base jurídica de les deduccions la constitueix el Reglament (CE) nº 1224/2009. Aquest Reglament encarrega a la 
Comissió que procedeixi a les deduccions de les quotes futures dels Estats membres que hagin depassat la seva quota. 
S'apliquen determinats coeficients multiplicadors, conforme al que es disposa en l'article 105, apartats 2 i 3, del Reglament, 
a fi de garantir la sostenibilitat de les poblacions de peixos.  

Més informació 

La llista completa de deduccions des de 2013 pot consultar-se a: 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2013.pdf 

La llista completa de deducciones des de 2012 pot consultar-se a IP/12/874. 

Font: 
Europa.eu/Press Releases (8 agost 2013) 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-770_es.htm?locale=en 
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La Comissió reclama 180 milions d'euros de despeses de la PAC als Estats membres 

La Comissió Europea reclamarà avui, en virtut de l'anomenat procediment de liquidació de comptes, el reemborsament d'un 
total de 180 milions d'euros de fons corresponents a la política agrícola de la UE gastats indegudament pels Estats membres. 
No obstant això, atès que alguns d'aquests imports ja han estat reemborsats pels Estats membres, la incidència financera de 
la decisió adoptada en el dia d'avui serà d'aproximadament 169 milions d'euros. Aquests fons es reintegraran al pressupost 
de la UE per haver-se incomplit disposicions de la UE o aplicat procediments inadequats de control de les despeses agrícoles. 
Correspon als Estats membres abonar i controlar les despeses realitzades a l'empara de la política agrícola comuna (PAC), i 
la Comissió ha de cerciorar-se que els Estats membres hagin fet un ús correcte dels fons. 

Principals correccions financeres 

En virtut d'aquesta última decisió, es reclamaran fons a 15 Estats membres: Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, Irlanda, Grècia, 
Espanya, França, Itàlia, Letònia, Luxemburg, Hongria, Polònia, Eslovènia, Finlàndia i el Regne Unit. Les principals correccions 
són les següents: 

• 40,4 milions d'euros reclamats al Regne Unit per deficiències en el Sistema d'Identificació de Parcel·les/Sistema 
d'Informació Geogràfica (*SIP/*SIG), en els controls sobre el terreny i en els pagaments i sancions a Escòcia; 

• 39,2 milions d'euros (incidència financera1: 30,4 milions d'euros) reclamats a Polònia per deficiències en el SIP-SIG, 
en els controls administratius croats, en els pagaments, en l'aplicació de sancions i en la recuperació retroactiva, així com pel 
retard dels controls sobre el terreny; 

• 18,6 milions d'euros (incidència financera2: 16,6 milions d'euros) reclamats al Regne Unit per deficiències en 
l'assignació de drets; 

• 11,5 milions d'euros reclamats a Dinamarca per deficiències en el *SIP i en els controls sobre el terreny. 

Context 

Els Estats membres són responsables de la gestió de la major part dels pagaments de la PAC, principalment per mitjà dels 
seus organismes pagadors. També els correspon realitzar els controls; per exemple, han de comprovar les declaracions dels 
agricultors en relació amb els pagaments directes. La Comissió realitza més de cent auditories a l'any a fi de comprovar que 
els controls dels Estats membres i les respostes a les deficiències són suficients, i està facultada per recuperar els 
endarreriments si les auditories demostren que la gestió i el control dels Estats membres són insuficients per garantir que els 
fons de la UE s'han gastat de forma adequada.  

Per obtenir informació més detallada sobre el funcionament del sistema de liquidació anual de comptes, veure  
MEMO/12/109 i la fitxa d'informació sobre la gestió correcta del pressupost agrícola, que es pot consultar a Internet: 
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf. 

Font:  
Europa.eu/Press Releases (13 agost 2013) 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-773_es.htm 
 
Espanya: 

El projecte de llei d'avaluació ambiental proposa un termini màxim de quatre mesos per resoldre els 
expedients 

El Consell de Ministres ha enviat a les Corts per a la seva aprovació amb caràcter d'urgència el projecte de Llei d'Avaluació 
Ambiental, una norma que simplifica els processos necessaris per avaluar l'impacte ambiental en el desenvolupament de 
projectes, entre ells els de prospeccions petrolíferes o d'extracció de gas mitjançant fractura hidràulica. 

En concret, se simplifica a un mateix esquema molt similar els dos tipus d'avaluacions que s'utilitzen (avaluació ambiental 
estratègica i avaluació d'impacte ambiental), fins ara dues avaluacions complementàries, i es redueixen considerablement els 
temps de tramitació dels expedients. L'actual legislació establia un termini màxim de dos anys per resoldre els casos, que 
amb aquesta nova norma es limitaran a quatre meses.el Govern, no obstant això, defensa que la norma "garanteix la 
màxima protecció del medi ambient", crearà 80.000 llocs de treball i tindrà un impacte d'1.000 milions d'euros sobre 
l'activitat econòmica. 
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"Els temps de tramitació són molt llargs. Hi ha gairebé 10.000 expedients pendents d'avaluació ambiental. Si se 
simplifiquessin, tindríem un increment de llocs de treball", ha assegurat el ministre, Miguel Arias Cañete, en la roda de 
premsa posterior al Consell. A més, s'homogeneïtzarà tota la normativa en "un model bàsic d'avaluació ambiental" per a 
totes les comunitats autònomes, que tindran un any per adaptar-se a la nova legislació des de la seva entrada en vigor. 

Una altra de les novetats és la creació de bancs de conservació de la naturalesa, "un instrument de caràcter voluntari que 
pot utilitzar-se per compensar o reparar la pèrdua de biodiverisdad que es produeix com a conseqüència de l'execució dels 
projectes amb impactes ambientals". Per primera vegada, la legislació tindrà en compte el canvi climàtic per a l'avaluació 
d'impacte ambiental i els promotors podran conèixer per endavant les exigències mediambientals requerides per fer un 
projecte."Aquesta llei va en la línia del que s'està discutint al Parlament Europeu en matèria d'avaluació ambiental i es busca 
seguir aquesta adreça", ha assenyalat Arias Cañete. 

La nova legislació estableix també l'obligatorietat que tots els projectes d’extracció de gas a través de la fracturació 
hidràulica o fracking hagin de presentar una avaluació d'impacte ambiental, un document elaborat per les empreses que se 
sotmet posteriorment a un procés d'aprovació. La mesura ja va ser anunciada pel Govern quan va decidir establir un marc 
regulatori per a la polèmica tècnica a la qual l'Executiu ha recolzat obertament malgrat les moltes veus en contra. 

Finalment, Arias Cañete s'ha referit a la reforma de la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat que comtempla sancions de 
fins a dos milions d'euros a les gasolineres flotants que subministrin a vaixells en zones d'especial protecció. La mesura, 
anunciada ahir pel ministre, suposa poder multar a les plataformes que operin de forma permanent en mar obert pel risc al 
medi ambient que comporta la seva activitat. Fins ara, només era possible sancionar després d'un abocament o un dany al 
medi ambient. El Govern espera que les sancions es posin en pràctica a principis de 2014. 
 
Font: 
Cienciasambientales.com (2 de setembre de 2013) 
http://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/el-proyecto-de-ley-de-evaluacion-ambiental-propone-un-plazo-
maximo-de-cuatro-meses-para-resolver-los-expedientes-7683 
 
 

El Govern aplana el camí a l'explotació de gas amb ‘fracking’ 

El Govern espanyol, especialment a través del seu ministre d'Indústria, José Manuel Soria, està decidit a facilitar que les 
empreses interessades explorin els recursos subterranis de gas d'esquist o gas pissarra que pugui amagar el subsòl 
peninsular. S'enfronta, no obstant això, a un moviment creixent en contra del fracking (fracturació hidràulica), la tècnica que 
permet alliberar-ho de la roca a força d'injectar aigua a pressió juntament amb sorra i productes químics. És un procediment 
agressiu, que en algunes explotacions s'ha relacionat amb contaminació d'aqüífers i activitat sísmica. El Govern va aprovar 
ahir remetre a les Corts el projecte de Llei d'Avaluació Ambiental, que entre altres coses obliga a sotmetre a avaluació 
d'impacte tots els projectes en els quals s'usi fracking, alguna cosa que fins ara no es contemplava. No solament es reforça 
el control; també s'intenta aplacar, en oferir més garanties ambientals, als crítics. 

El Govern, per tant, avança en el procés de donar cobertura legal a aquesta polèmica tècnica d'extracció de gas no 
convencional. Espanya s'ha alineat amb països com Polònia i el Regne Unit, que també aposten per intentar reduir la seva 
dependència energètica. El Consell Superior de Col·legis d'Enginyers de Mines va presentar fa uns mesos un estudi amb les 
seves previsions: calcula que existeixen recursos d'aquest tipus de gas per 39 anys de consum. Una perspectiva grata en un 

país que importa el 99% dels hidrocarburs que utilitza, però que té a 
grups ecologistes i desenes d'Ajuntaments i diputacions —la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) porta recollides 103 
mocions— en contra. 

Europa va a tres velocitats en qüestió de fracking. Mentre hi ha països 
com França que mantenen moratòries a la seva utilització —es va 
aprovar en època de Sarkozy, i Hollande la va reafirmar—, uns altres 
com Polònia ja estan extraient gas pissarra de forma experimental 
després que tres empreses renunciessin al no trobar suficients 
recursos. En un terme mitjà està Espanya: hi ha voluntat política al 
Govern central per no deixar passar el tren energètic, però la recerca 
encara és molt incipient. L'interès de les empreses sí ha quedat clar. Si 

fa uns anys el Ministeri d'Indústria solament rebia entre cinc i set sol·licituds per investigar la presència d'hidrocarburs, en 
2012 li van arribar més de 70. 

Empreses com la Societat d'Hidrocarburs d'Euskadi o les nord-americanes BNK Petroleum i Heyco, agrupades en la 
plataforma o lobby Shale Gas Espanya, van assegurar ahir a través d'un portaveu que la decisió de fer obligatòria l'avaluació 

 
Font: Ángel Sánchez, El País 
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d'impacte ambiental completa en els projectes de fracking “és positiva i ajuda al fet que hi hagi claredat i transparència en 
els projectes”. També a l'hora d'invertir, va afegir. Segons les seves previsions, encara es pot trigar entre quatre i sis anys 
per començar amb la fase d'extracció. Els 70 permisos que hi ha concedits actualment —hi ha altres 25 sol·licitats— són 
únicament per fer sondejos sísmics i perforacions exploratòries. 

Un d'ells, de febrer passat, permet a la companyia Oil & Gas Skills perforar un sondeig exploratori en Forns de Moncalvillo 
(Logronyo), dins de l'àrea que cobreix un permís de recerca anomenat Cameros-2. “L'objectiu de la perforació del sondeig és 
avaluar el jaciment de gas Viura”, diu la resolució publicada en el Butlletí Oficial. Afegeix que no ha estat necessari sotmetre 
el projecte a l'avaluació d'impacte ambiental. El Ministeri d'Indústria, que atorga el permís, no va explicar ahir si la nova llei 
modificarà la situació de projectes que ja tenen permisos concedits sense haver passat per avaluació ambiental. “No crec 
que tingui caràcter retroactiu”, diu Julio Barea, de Greenpeace. “És clar que el Govern recolza el fracking. Nosaltres el que 
demanem és que, més enllà d'avaluacions pou a pou, s'estudiï en profunditat quina afectació pot tenir una explotació 
massiva que podria ocupar molt territori si segueix endavant”, afegeix. 

Enfront de la disparitat d'opinions entre els països membres, la Comissió Europea de moment és cauta sobre el *fracking. 
Assegura que no pot dir-los si han d'extreure-ho o no, però sí té previst elaborar una normativa que fixi com fer-ho per 
evitar l'impacte en el medi ambient. 

La nova Llei d'Avaluació Ambiental, el projecte de la qual va remetre ahir el Consell de Ministres al Parlament, donarà que 
parlar durant la seva tramitació. El que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient considera una millora —
simplificar i agilitar els procediments— és per a les organitzacions ecologistes un perill evident posat que pot facilitar que 
s'aprovin més projectes amb impacte en el medi ambient i en menys temps. El ministre, Miguel Arias Cañete, va explicar 
ahir que el seu departament s'ha proposat donar sortida als 10.000 expedients que actualment s'acumulen esperant 
resolució. Va assegurar que els retards paralitzen projectes que podrien generar 80.000 ocupacions i 1.000 milions d'euros 
d'inversió. 

La veritat és que, segons dades del ministeri, la resolució de projectes subjectes al procediment complet d'avaluació 
ambiental triga ara 3,4 anys de mitjana, amb un màxim de 15,9 anys. La llei actual marcava un termini de dos anys, i la que 
es discutirà al Congrés es marca com a objectiu quatre mesos. La “reducció de terminis” és un dels punts forts que subratlla 
el ministeri d'Arias Cañete. No així els ecologistes: “Si s'escurcen els períodes de tramitació i s'accelera el procés mai va a ser 
bé per al medi ambient”, diu Julio Barea, d'Ecologistes en Acció. 

“La nova Llei d'Avaluació Ambiental no resol els problemes i es duu a terme sense correcta participació pública”, va criticar 
ahir SEO/BirdLife, que va afegir que la Unió Europea està treballant en una nova directiva. “És una llei *reduccionista que 
busca principalment escurçar els terminis dels expedients. Això provocarà que difícilment es compleixin els terminis, la qual 
cosa empitjorarà la qualitat dels estudis d'impacte ambiental. Finalment, repercuteix en el medi ambient”, va assenyalar 
l'organització. 

Una de les novetats que va destacar Arias Cañete és la creació de “bancs de conservació de la naturalesa”. Es tracta d'un 
instrument voluntari que podrà utilitzar-se per compensar o reparar els danys al medi ambient que provoquin els projectes. 
És una fórmula que s'utilitza a Estats Units, però poc coneguda a Europa. “Els crèdits atorgats per a cada banc es podran 
transmetre en règim de lliure mercat i seran inscrits en un Registre públic dependent del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i 
Medi ambient”, assegura l'esborrany del projecte de llei datat el 31 de juliol. “Es van a poder comprar crèdits en un mercat 
secundari, la qual cosa suposa una mercantilització de la natura”, assegura Juan Carlos Atienza, de SEU/*BirdLife. El 
secretari d'Estat de Medi ambient, Federico Ramos, va explicar ahir que els promotors que hagin de compensar la pèrdua de 
biodiversitat que provoquen les seves actuacions (reforestació, per exemple) podran finançar projectes ja existents d'ONG o 
fundacions. “Abans aquestes mesures de compensació trigaven o eren d'impossible execució”, va assenyalar. “Busquem 
mobilitzar recursos privats el més ràpid possible”. 
 
Font: 
El País (30 agost de 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/30/actualidad/1377891090_236107.html 

Aproven el nou catàleg d'espècies invasores entre crítiques dels ecologistes 

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, el Reial decret pel qual 
es regula el catàleg d'espècies exòtiques invasores. Segons assegura el ministeri a través d'un comunicat, té l'objectiu de 
donar una major seguretat jurídica i reforçar la protecció del mitjà natural i la biodiversitat a Espanya. 

Però la norma ha caigut com un gerro d'aigua freda a les associacions ecologistes i conservacionistes. Ecologistes en Acció, 
SEO/BirdLife i WWF/Espanya consideren "inacceptable la reculada en matèria de protecció de la biodiversitat" que suposa 
aquest Reial decret. Segons aquestes organitzacions, "redueix l'activitat preventiva davant les espècies exòtiques invasores". 
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La cartera de Medi ambient assegura en la seva nota que el document ha estat sotmès a un "intens procediment de 
participació" tant de les administracions autonòmiques com de la societat civil, i va ser analitzat l'abril passat pel Consell 
Assessor de Medi ambient (LLIT), integrat per representants de 
les organitzacions ecologistes, sindicals i empresarials, entre unes 
altres. 

Però els interessos de les organitzacions de defensa de la 
naturalesa no s'han vist reflectits en el nou document, segons 
indiquen les pròpies organitzacions. "El nou Reial decret beneficia 
els interessos privats enfront del patrimoni natural i als interessos 
públics, al no prohibir les actuacions amb espècies com el visó 
americà o la truita arc de Sant Martí, podent tenir un cost futur 
per a l'erari públic de més 100 milions d'euros en els propers 10 
anys, només en despeses directes d'eradicació". 

Des dels col·lectius científics, conservacionistes i ecologistes, insisteixen, s'ha informat i "advertit al Ministeri en nombroses 
ocasions de les greus conseqüències ambientals, socioeconòmiques i sanitàries que provoquen moltes de les espècies que 
no s'han inclòs al nou Catàleg d'Espècies Exòtiques Invasores". Entre aquestes espècies figura la truita arcoiris 
('Oncorhynchus mykiss'), inclosa dins del la llista de les 100 espècies exòtiques invasores més nocives del món, elaborada 
per l'organisme internacional d'experts sobre invasions biològiques de la UICN. 

Entre les modificacions que introdueix el Reial decret recentment aprovat figura l'eliminació del Llistat d'Espècies Exòtiques 
amb Potencial Invasor, que se substituirà per una relació indicativa que elaboraran les Comunitats Autònomes i la Comissió 
Estatal de Patrimoni Natural i la Biodiversitat. "Per a aquestes espècies, s'exigirà un major nivell de control i de vigilància 
amb la finalitat de proposar, arribat el cas, la seva inclusió al Catàleg", assegura el ministeri. 

Per als grups ecologistes s'han anteposat els interessos de les indústries i sectors econòmics a la conservació de la 
biodiversitat. "S'han tingut en compte els criteris de la indústria pelletera, de grups de pressió amb interessos en l'explotació 
cinegètica i piscícola de les nostres muntanyes i rius, així com de les empreses que comercien amb multitud d'espècies 
exòtiques de flora i fauna al nostre país", afirmen els grups conservacionistes. 
 
Font: 
El Mundo (8 agost de 2013) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/02/natura/1375459620.html 

Canàries, contra l'estudi d'impacte ambiental de les prospeccions de Repsol 

Canàries s'ha mostrat indignada amb la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'estudi d'impacte ambiental per a les 
prospeccions petrolíferes que Repsol té previst realitzar en aigües de Lanzarote i Fuerteventura. El Govern avança així en la 
seva intenció d'investigar si en les costes canàries hi ha petroli, en contra de l'opinió de la major part de la població de les 
dues illes més orientals, que consideren que suposen un seriós perill per al turisme i el medi ambient. 

Comença ara, en ple mes d'agost, un termini de 45 dies per fer les al·legacions a aquest document. La companyia Repsol i 
el ministre José Manuel Soria, pel seu suport incondicional a aquestes prospeccions, s'han convertit en els últims mesos en 
els enemics públics número u pels cabildos de Lanzarote i Fuerteventura i per al president del Govern canari, Paulino Rivero. 
El moment i el lloc triat, la seu de la Delegació del Govern en Gran Canària, per publicar aquest informe han generat encara 
més malestar. 

El Cabildo de Lanzarote ha sol·licitat ja la suspensió del procés fins que 
s'habilitin seus de consulta, com a mínim a Lanzarote i a Fuerteventura, però 
també en la resta de les illes, ja que les explotacions petrolíferes, asseguren, 
representen una amenaça ambiental per a tot l'arxipèlag. 

 Per la seva banda, el PSOE qualifica aquesta decisió, la que no s'exposi el 
document a Lanzarote o es pengi en Internet, com a "intolerable". El president 
del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, diu "si Repsol, el Partit Popular i 
el Ministeri es creuen que per treure-ho a l'agost i en Gran Canària no ens 
anem a assabentar i la gent no va a participar, s'equivoquen: ja tenim un equip 
tècnic treballant i anem a facilitar l'accés als documents a tota la població". 

La batalla pel petroli a Canàries que manté enfrontats al Govern de l'Estat i a 
l'Executiu Autonòmic, se segueix lliurant en els tribunals. Fa pocs dies van 
declarar davant el Tribunal Suprem diversos perits que van ratificar la postura 

Font: EEA/ TED VAN DEN BERGH / El País 

 
Fuente: Nooilcanarias.com 
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adoptada pel Govern de Canàries quant a l'amenaça per a l'ecosistema marí de qualsevol contaminació produïda per les 
activitats de recerca, i també per qualsevol vessi d'hidrocarburs o de residus utilitzats per a la realització de sondejos, i dels 
materials extrets del subsòl en activitats de perforació. 

Segons l'advocat del Cabildo de Fuerteventura, José Luís Beaumont, que ja va aconseguir parar aquests mateixos sondejos 
fa nou anys per la manca de previsions ambientals, els punts forts per poder anul·lar aquests permisos estarien en 
"l'ocultació per Repsol durant anys de dades rellevants que tenia des de 2004 per situar exactament els llocs triats per fer 
els pous exploratoris; l'improcedent atorgament dels permisos de recerca per Reial decret sense abans haver-se sotmès 
aquestes activitats a l'avaluació d'impacte ambiental; i la pretensió de la companyia de poder perforar el subsòl marí amb 
longituds de perforació que excedeixen en el doble de les màximes autoritzades". 

Beaumont afegeix que el fet que s'iniciï ara la informació pública d'aquest estudi "quan Repsol ja té decidit quan va a 
perforar (a la fi de 2014) no fa sinó evidenciar que per a ells, i també per al Govern espanyol, l'avaluació d'impacte 
ambiental és un mer tràmit". 

El 23 de setembre acabarà el període d'al·legacions i serà llavors quan el Ministeri d'Indústria enviï l'informe i les al·legacions 
al Ministeri de medi ambient perquè doni o no el seu vistiplau.  

Es preveu que també sigui a la tardor d'aquest any quan el Tribunal Suprem decideixi si anul·la o no els permisos atorgats 
pel Govern. Encara falta encara que el Govern aporti documentació rellevant que li ha sol·licitat el Tribunal, a instàncies del 
Cabildo, per acreditar que Repsol va presentar a Canàries els mateixos documents que ha presentat per a autoritzacions de 
recerca en el Mediterrani i en el Cantàbric 

Finalment, la Delegació del Govern a Canàries assenyala que es farà arribar en els propers dies una còpia a les 49 entitats 
consultades pel Ministeri de Medi ambient, entre les quals es troba el Govern Autònom, els Cabildos de Lanzarote i 
Fuerteventura, els ajuntaments d'ambdues illes i organitzacions ecologistes i no governamentals. 
 
Font: 
El Mundo (31 juliol de 2013) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/31/economia/1375292775.html 

Indústria gravarà amb un peatge la producció casolana d'electricitat 

El Govern té la determinació que l’autoconsum energètic —produir la teva pròpia energia mitjançant panells fotovoltaics o 
minieòlics i consumir-la en el moment—, s'implanti de forma molt controlada i sense perdre de vista “la complexa situació 
econòmica” que afecta al sector elèctric. L'esborrany del decret d’autoconsum —esperat com a aigua de maig per 
nombrosos consumidors per veure si es podien estalviar uns euros en la seva factura— ha inclòs un peatge, denominat “de 
respatller”, que, de moment, puja la tarifa d'els qui ho utilitzen. 

El decret sobre autoconsum ha arribat amb més d'un any de retard. El Ministeri d'Indústria ho va remetre el dijous a la 
Comissió Nacional d'Energia, que té 15 dies per emetre un informe 
que serà sentit, encara que no sigui vinculant. 

La redacció del text reserva al Govern la capacitat de pujar o baixar 
la quantia d'aquest peatge depenent de com vagi la implantació 
d'aquests models d’autogeneració elèctrica. Un de les grans pors de 
les elèctriques és que l’autogeneració es descontrole i el sistema 
actual col·lapse. 

Les quanties dels primers peatges de respatller s'inclouen en 
l'esborrany del decret elaborat pel Ministeri d'Indústria. Segons 
càlculs de la Unió Espanyola Fotovoltaica (Unef), el peatge de 
respatller que es pagarà per generar energia en un domicili serà un 

27% més alt que si s'opta pel consum convencional i s'abona el peatge per l'ús tradicional de la xarxa. L'associació, que 
agrupa a unes 300 empreses i representa a un 85% del sector, critica que s'impedeixi l'estalvi dels consumidors i es paralitzi 
l'entrada de nova competència al mercat elèctric. 

En els últims cinc anys els consumidors han vist com els preus de la tecnologia fotovoltaica han baixat un 80%. En un 
context de crisi en el qual les tarifes de les elèctriques no fan més que pujar, produir la seva pròpia electricitat amb panells 
solars o molinets s'havia convertit en una alternativa d'estalvi molt interessant. S'ha desenvolupat un petit mercat 
d’autoconsum instantani, emparat per un decret de 2011, en el qual s'han integrat sobretot indústries i comerços, que 
aconseguien reduir les seves factures energètiques i millorar la seva competitivitat. Quan s'aprovi el decret d’autoconsum  
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tenen dos mesos per inscriure's en un registre oficial i començar a pagar aquests peatges. En cas contrari, s'enfronten al tall 
de subministrament o a sancions que arriben als 30 milions. 

Encara que a Espanya sigui relativament nou, l’autoconsumo energètic està més que consolidat en països com Estats Units 
(sobretot a Califòrnia) o Holanda. És el camí cap al qual es dirigeixen les polítiques de la Unió Europea. L'habitual als països 
en els quals s'ha implantat és que s'incentivin aquestes pràctiques bonificant els peatges, permetent als consumidors que 
aboquin energia a la xarxa i la recuperin quan la necessitin o oferint-los la possibilitat de vendre-la a la companyia elèctrica, 
alguna cosa que no ocorre aquí. 

El decret nomena les bondats del sector renovable i l'eficiència energètica, així com les múltiples directives europees que les 
promouen. No obstant això, no amaga que es busca una “evolució gradual” de l’autoconsumo que no atempti contra el 
conjunt del sistema elèctric. Parla de “dirigir” el desenvolupament d'aquest “nou mecanisme” i considera un “repte 
addicional” la seva integració en el sistema. 

El Govern del PP considera que tenir molts punts que puguin emetre energia pot ser beneficiós per a un sistema de grans 
centrals com l'espanyol, sobretot quant a les pèrdues de xarxa —que suposen entre un 10% i un 15%—Tot seguit subratlla 
que la generació distribuïda (tenir molts productors d'electricitat) no redueix els costos de manteniment de transport i 
distribució, ni els costos aliens al subministrament que s'inclouen en els peatges d'accés. “En alguns casos podria provocar 
costos d'inversió addicionals a les xarxes per adequar-les”, justifica. 

La venda d'excedents energètics —facilitar que es vengui o intercanviï l'energia que no s'utilitzi— es contempla com un 
“objectiu”, però no s'ha desenvolupat. De fet, el text especifica que les cessions d'energia elèctrica a la xarxa pública “no 
podran portar aparellada contraprestació econòmica”. La modalitat coneguda com a balanç net —que consisteix a aportar 
energia sobrant a la xarxa per després recuperar-la quan es necessiti en la mateixa quantitat— no es contempla de moment. 

Altres tecnologies, com la cogeneració, aconsegueixen salvar-se d'aquests peatges fins al 31 de desembre de 2010. “Es 
tracta d'excepcions”, explica David *Arzoz, vicepresident de l'associació d'empresaris Agafen Espanya. “Les plantes que 
estaven venent energia podran continuar fins a aquest termini, però les que feien autoconsum i les que es construeixin 
hauran de pagar aquest peatge i ja no serà rendible”, afegeix el representant d'aquesta associació especialitzada en 
cogeneració. 

Font: 
El País (19 juliol de 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/19/actualidad/1374237478_141414.html 
 
Catalunya: 

El caragol poma, una de les 100 espècies invasores més nocives del planeta, ataca el Delta de l'Ebre 

SEO/BirdLife subscriu un acord amb la Generalitat de Catalunya perquè els seus voluntaris col·laborin en la lluita contra 
aquesta plaga. Des que va aparèixer en 2009, el personal de SEO/BirdLife ha extret més de 300.000 exemplars d'aquesta 
espècie invasora. És una amenaça per a la biodiversitat i per a l'agricultura, doncs consumeix la llavor i les joves plantes 
d'arròs. 

Una de les espècies invasores considerades més nocives a escala mundial ha aterrat a Espanya a través del Delta de l'Ebre 
(Tarragona). El caragol poma (Pomacea insularum) és una espècie invasora de caragol aquàtic molt voraç, escapada d'una 
empresa d'importació de fauna per a aquaris, des d'on va començar a expandir-se l'estiu de 2009 i que amenaça de manera 
molt perillosa amb envair tots els espais d'aigua dolça naturals i agrícoles del Delta de l'Ebre. El caragol poma causa grans 
desequilibris naturals i destrueix l'arrossar, perquè menja la llavor sembrada i les petites plantes d'arròs. L'Administració ha 
gastat fins ara quatre milions d'euros a combatre aquesta plaga des de la seva aparició a la comarca del Delta. 

SEO/BirdLife, que des de fa més d'una dècada gestiona la Reserva Ornitològica de Riet Vell, en el Delta de l'Ebre, una finca 
dedicada al cultiu ecològic d'arròs i la conservació de les aus, ha dut a terme campanyes entre 2009 i 2012 en les sèquies de 
les aigües surgents i de desguàs per evitar la ràpida dispersió de l'espècie entre els arrossars. S'intenta evitar que arribi als 
hàbitats més vulnerables, com les llacunes litorals o la zona d’ullals (fonts naturals), on aquesta espècie seria molt difícil 
d'eradicar si acaba entrant. En 2013 s'acaba de subscriure un nou acord amb el “Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural” de Catalunya perquè els voluntaris de SEO/BirdLife col·laborin en les tasques que 
desenvolupa la Generalitat en la lluita contra la plaga del caragol poma. 

La Generalitat catalana també ha demanat al Govern espanyol que reconegui l'abast d'aquesta plaga i que aporti els fons 
estatals i europeus necessaris per fer-la front. El director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, ha remarcat avui en 
roda de premsa “la necessitat d'implicar a tots els agents que intervenen en el Delta davant l'afectació de la plaga”. A més, 
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ha assenyalat que el conseller català d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, ha cursat una petició oficial al ministre d'Agricultura, 
Alimentació i Medi ambient, Miguel Arias Cañete, perquè visiti el Delta i conegui d'a prop l'impacte de la plaga. 

Ignasi Ripoll, responsable de l'Oficina de SEO/BirdLife en el Delta de l'Ebre, afirma: “El fet que el delta de l'Ebre pugui 
convertir-se en la porta d'entrada d'aquesta espècie a Europa obliga a responsabilitzar-se de la seva eradicació i contenció 
més enllà de l'àmbit local, i exigeix la col·laboració immediata de totes les administracions, atès que el caragol poma es 
considera entre les 100 espècies introduïdes més pernicioses del planeta. Es demana tant a la Unió Europea com al govern 
espanyol una sensibilitat especial en aquest tema” 

Font: 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/82714/noticia-medio-ambiente-caracol-manzana-especies-invasoras-daninas-planeta-
ataca-Ebro 
 
Una empresa britànica sol·licita alliberar al medi ambient mosques transgèniques a Catalunya. Amics de la 
Terra denuncia la falta d'informació i exigeix la denegació de l'experiment 

L'empresa britànica Oxitec ha sol·licitat al Governo autorització per alliberar mosques de l'olivera modificades genèticament 
a Catalunya. Segons l'expedient el Govern va rebre la sol·licitud a principis d'aquest any, no obstant això no s'ha obert a 
consulta i participació pública. Es tractaria del primer cas d'alliberament d'animals transgènics en territori europeu. 
L'experiment implica greus riscos ambientals i per a la producció olivarera a la zona, per la qual cosa l'associació reclama al 
Govern i a la Generalitat la denegació del permís. 

Al gener de 2013 l'empresa va sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) autorització per 
alliberar mosques transgèniques en una localització desconeguda, a vuit quilòmetres del Port de Tarragona. La decisió està 
ara en mans de la Comissió Catalana de Bioseguretat. 

 

Les mosques estan modificades genèticament perquè les femelles morin en 
fase larvària, i així controlar la població, no obstant això els mascles 
sobreviuen durant mesos pel que existeix el risc que es propaguin sense 
control. “Els insectes sol han estat provats en laboratori”.  

En cas de fugida és impossible predir quin seria el seu comportament en 
interacció amb un mitjà complex. El risc és massa alt”, va declarar Blanca 
Ruibal, responsable d'Agricultura i Alimentació d'Amics de la Terra. Oxitec és 
una empresa britànica dedicada a la producció d'insectes transgènics. 
Compta amb el suport de Syngenta, un dels gegants mundials de vendes de 
llavors i agrotòxicos, per crear un mercat global d'insectes transgènics. 

“Hi ha massa preguntes sense resposta entorn d'aquesta sol·licitud hi ha un 
marc legal sòlid per controlar l'experiment?, tenen les autoritats competents 
capacitat per avaluar suficientment els riscos?, s'han estudiat en profunditat 
alternatives més segures per al control d'aquesta plaga? Seria una temeritat 
permetre un experiment d'aquestes característiques sense resoldre aquests 
interrogants. Totes aquestes preguntes han de ser respostes per 
l'administració abans de dur a terme un experiment d'aquestes 
característiques”, va concloure la portaveu d'Amics de la Terra. 

Font: 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/82717/noticia-innovacion--empresa-britanica-solicita-liberar-moscas-transgenicas-
Cataluna 

El Govern estudia ampliar el parc natural dels Ports i convertir-ho al segon parc nacional de Catalunya. 
Territori redacta una proposta que preveu generar 600 nous llocs de treball i 40 milions d'euros anuals per al 
territori.  

Segons una proposta redactada per Territori i Sostenibilitat, que encara no ha estat traslladada als alcaldes ni propietaris, la 
declaració hauria de ser votada en el Parlament i aprovada pel Govern en un procés d'uns dos anys. 

Amb data del passat mes de maig, la proposta ha estat ja avaluada 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat amb els responsables 
del parc natural dels Ports. Si, finalment, prospera, el dels Ports 
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seria el segon parc nacional de Catalunya, després del 
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici -creat en 1955 -, i el primer 
en el Sistema Ibèric.  

Aquest últim argument, juntament amb la recent declaració de les 
Terres de l'*Ebre com a Reserva de la Biosfera per part de la 
Unesco, és una de les principals bases que el Govern vol emprar a 
l'hora de defensar la idea davant el Govern que és qui, en última 
instància, ha d'aprovar-ho i, especialment, dotar de recursos. 

La delimitació proposada pel parc nacional s'adapta en gran manera al contorn de l'actual parc natural dels Ports -que 
abasta unes 35.000 hectàrees de nou municipis ebrencs- : respecta l'exclusió de les zones urbanitzades que no es van 
integrar arran de la creació del parc natural l'any 2001 i incorpora un "àrea perifèrica de protecció" que coincideix o 
sobrepassa de forma poc significativa els actuals límits. La declaració, d'entrada, només afectaria la part del massís que es 
troba en territori català, malgrat ser compartit amb Aragó i València. 

Sobre el paper, el factor de l'impacte econòmic en el sector turístic i la possibilitat que funcioni territorialment com a agent 
"redistributiu de la renda" són els principals motius de pes en aquesta operació, segons plasma el document, que encara no 
ha estat difós oficialment per la Generalitat. La proposta, de fet, inclou un estudi de "justificació socioeconòmica" encarregat 
per la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tortosa als professors de la URV, Joan Antoni Duro y Xavier Farré. 

Font: 
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La Generalitat rebutja la reforma energètica impulsada pel Ministeri i reclama un acord marc de l'energia 
consensuat.  

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha alertat que si les normatives s'aproven sense modificar, la Generalitat 
recorrerà davant el Tribunal Constitucional. El Govern català adverteix que aquesta reforma es portarà per davant la 
competitivitat de la indústria, les inversions de cicles combinats i energies renovables, i la qualitat del subministrament. 
Puig ha afirmat que " la proposta del ministeri no té visió estratègica" i es limita " a detenir un dèficit tarifari". Principals 
crítiques a la reforma: 
 
1) Limita l'actuació de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les xarxes de distribució d'energia. 
2) No regulen les anomenades " xarxes elèctriques de distribució tancades". 
3) Limita les línies directes . Es fixen limitacions molt severes a les possibilitats de connexió mitjançant línies directes entre 
un productor d'energia elèctrica i un consumidor. 
4 ) Prohibeix les Agrupacions d'Interès Econòmic de Consum. 
5 ) Retalla la retribució econòmica de la distribució d'energia elèctrica. 
6) Imposa un nou règim retributiu per a les instal·lacions de generació d'energia renovable, cogeneració i residus, tant per 
les ja existents com per a les futures. D'una banda, crea incertesa ja que no s'explica com encaixa aquest nou règim amb la 
moratòria a les renovables, que no sembla que s'aixequi a curt termini. D'una altra, per a les instal·lacions ja existents, el 
nou sistema no sembla adequat, ja que si els costos reconeguts són inferiors a la inversió real, l'inversor no té marge de 
maniobra per rendibilitzar la seva inversió. Es tracta d'un mecanisme retroactiu totalment discrecional. 
7) Penalitza l’autoconsum d'energia elèctrica. Una de les qüestions més esperades era l'aprovació de la normativa que 
permetés l’autoconsumo d'energia elèctrica. Lluny de fomentar-ho, la reforma ho penalitza, gravant-ho amb un " peatge de 
suport". Amb aquesta regulació es perd l'última gran oportunitat de negoci d'un sector de les energies renovables ja castigat 
arran de la moratòria implantada pel RDL 1/2012. 
8) Imposa nous mecanismes de capacitat i d'hibernació de centrals elèctriques de cicle combinat. 
9) Revisa els peatges d'accés d'energia elèctrica per als consumidors. La reforma proposa una nova distribució dels costos 
regulats a pagar en termes de potència i d'energia dels peatges d'accés, de manera que la reducció de consum elèctric que 
el consumidor pugui fer, suposarà un estalvi menor en el seu rebut de la llum que amb la normativa actual. 
 
Aquesta reforma, tal com està plantejada, es portarà per davant la competitivitat de la indústria, especialment de sectors de 
gran consum i dominats per multinacionals que optaran per invertir en noves plantes en altres països. D'altra banda, també 
es portarà per davant les inversions en cicles combinats i en energies renovables, i per tant, ens allunyarà dels objectius 
europeus 20-20-20 i destruirà un sector productiu emergent. Així mateix, la reforma es portarà per davant la qualitat del 
subministrament, atès que les grans empreses del sector reduiran al mínim les inversions en millora d'infraestructures. A les 
implicacions anteriors, s'afegeixen els efectes nocius sobre l'economia domèstica, ja que té una incidència negativa sobre 
moltes famílies que tindran més dificultats per fer front al rebut de la llum. 
 
Font: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=212448 
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Agricultura confirma que la llúdria està retornant al Parc Natural de la Serra de Montsant, on s'havia extingit 
 
Aquest fet es produeix en el marc del seguiment per part del Parc amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals, tots dos 
depenents del Departament d’Agricultura. El Departament, mitjançant la Direcció General del Medi Natural, manté un 
programa de seguiment de l'espècie a Catalunya, que inclou el Montsant. Els anys 2008 i 2009 van ser detectats alguns 
exemplars, però sense que s'acabessin d'establir. Ara sembla que serà així. 
 
A principis de l'any 2011 va aparèixer un article publicat pels biòlegs Isabel Mate i Joan Barrull del Departament de Biologia 
Animal de la Universitat de Barcelona, en el qual es feia referència a la primera cita de visó americà (Neovison vison) en el 
riu Montsant, dins del terme municipal de Margalef. Des de la publicació d'aquesta cita no es té coneixement de cap altra 
visualització de visó americà a la zona del riu Montsant.  
 
Aquesta falta d'informació de nous albiraments va fer que es plantegés la possibilitat de realitzar un parany fotogràfic en el 
curs d'aquest riu.  
 
El passat 13 d'agost, el Departament d’Agricultura, Ramadería, Pesca, Alimentació i Medi Natural decideix començar a 
realitzar el seguiment amb càmeres pel riu Montsant. El 18 d'agost, va quedar registrada en un dels punts de mostreig, 
l'enregistrament d'una llúdria comuna (Lutra lutra).  
 

Aquesta troballa s'ha produït en el marc de la col·laboració existent 
per a la vigilància i gestió del Parc Natural de la Serra del Montsant 
entre els gestors d'aquest Espai i el Cos d’Agents Rurals, 
especialment per al control i vigilància de l'espècie exòtica invasora 
(visó americà). 
 
La troballa de 2013 confirma que el procés de tornada és ferma i 
que es manté en el temps. La recolonització d'un riu per part de la 
llúdria, tal com hem vist en altres rius, no és un procés lineal, sinó 
que es tracta normalment d'un procés progressiu. Quan és tan 
persistent com el Montsant, és senyal que ja pot ser considerant 
com a permanent. 

 
Font: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=215649&idioma=0&departament=5&canal=6 
 
URV-CEDAT 

S'obre el tercer període de preinscripció del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV per al curs 2013-
14 

La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar 
coneixements tant de caràcter fonamental com a específic en dret del medi ambient, amb consideració particular en les 
diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, 
geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. 
Del 7 de setembre fins al 15 de setembre s'obre el tercer període de preinscripció per accedir als estudis del Màster 
Universitari en Dret Ambiental. Els estudiants de nou accés interessats poden accedir a la convocatòria de beques *AGAUR 
fins al 16 de setembre. El Centre d’Atenció a l’Estudiant de la URV gestionarà la convocatòria d'aquestes beques per al 
curs2013/2014. Consulteu la informació a: 
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/castellano/a_beca.jsp?categoria=formacio&id_beca=19982 
 
L’aplicació informàtica és en funcionament des de l’inici del termini de preinscripció. 
 
Preinscripció on-line: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/index.jsp 
Per a consultar l’estat de la preinscripció: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/estat.jsp 
Documentació requerida para accedir al màster: 
http://www.urv.net/masters_oficials/es_doc_necessaria_admissio.html 
Requisits que ha de complir la documentació: 
http://www.urv.net/masters_oficials/es_requisits_doc_estranger.html 
 
Font: 
CEDAT 

 
Foto: Gencat.cat 
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http://www.cedat.cat/?lang=es 
 
Període de defensa pública de treballs de finalització de curs del Màster Universitari en Dret Ambiental URV. 
Any acadèmic 2012-13 
 
La titulació del Màster Oficial en Dret Ambiental requereix d'un treball de recerca final. Aquest treball és tutoritzat per un 
professor dels dos cursos acadèmics del màster i ha de ser defensat en un acte públic davant una comissió formada per tres 
professors universitaris o especialistes en la matèria. En les primeres setmanes de setembre els estudiants van realitzar les 
defenses dels treballs finals. A continuació es detalla una relació dels treballs defensats: 
- Marta Aguilera Sanchez: “El règim jurídic aplicable als incendis forestals. Especial referència a la responsabilitat patrimonial 
de l'Administració”.  
- Alba Alonso Rodríguez: “Anàlisi de la Normativa en matèria de benestar animal en el sector porcí”. 
- Griselda Fontova Guivernau: “La funció social en el marc de la política forestal a Catalunya. La recolecció de bolets com 
una activitat vinculada a la funció social del bosc”. 
- José Carlos Fernández Ortiz: “Reptes en la creació d'un Corredor Biològic en el Carib”. 
- Paula Martins de Sousa: “L'aplicació de la ISO 14001:2004 per a l'obtenció de la certificació en gestió ambiental”. 
- Mireia Recasens Ibabe: “Estudi de la creació i la gestió d'una reserva marina a Tarragona”. 
- Thays Ricarte Lopes: “L'abordatge jurídic del deute ecològic: de la gènesi soci econòmica cap a la justícia ambiental”. 
- Igone Saldías Uranga: “Contaminació d’aigües subterrànies per la utilització de nitrats en activitats agràries. Estudi de 
l'aplicació de la directiva de nitrats”.   
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/?lang=es 
 
Membres del CEDAT participen en la Conferència de Dret Ambiental, energia i canvi climàtic 
 
 
 Entre el 4 i el 6 de setembre es va celebrar a Het Kasteel, Groningen, la 
primera Conferència de Dret Ambiental, energia i canvi climàtic com a 
instruments per aconseguir l'Energia Sostenible.  

 
A la conferencia hi han pres part el Dr. Endrius Cocciolo i la Sra. Thays Ricarte 
amb el tema Towards a Legal Theory of Sustainable Energiewende. 
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/?lang=es 
 
Visita de la professora Susana Borràs a la Universidad Federal de 
Santa Catarina, Brasil 

 
 
Durant els mesos de juny i juliol, la professora Susana Borràs Pentinat va 
realitzar una estada a la Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 
Brasil, en el marc del Programa de Pós-Graduação em Direito del Centre de 
Ciências Jurídiques i l'Observatori de Direitos Humans de la mateixa universitat. 
Així mateix va ser convidada per participar en altres esdeveniments acadèmics, 
com a trobades i debats, organitzats per les Faculdades Integrades do Brasil-
Unibrasil (Curitiba – PR) i la Universidade Federal Fluminense (Niterói, Rio de 
Janeiro.) 
 
En aquest període la professora Borràs va impartir classes en l'assignatura de 

Dret ambiental internacional i va participar en congressos, conferències i seminaris relacionats amb temes de dret 
internacional, medi ambient, seguretat internacional i drets humans.  
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/?lang=es 
 
Lectura de Tesi Doctoral 
  
El passat 13 de setembre de 2013, en la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, va tenir lloc l'acte de 
defensa pública de la tesi doctoral titulada “La contribució al desenvolupament sostenible del mecanisme per a un 
desenvolupament net” a càrrec de la doctoranda Paola Villavicencio Calzadilla. La tesi va ser dirigida per la professora Dra. 

 

 
Font: CEDAT 

 

 
Font: CEDAT 
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Susana Borràs Pentinat. El tribunal va estar constituït pel Dr. Antoni Pigrau Solé de la Universitat Rovira i Virgili (President); 
la Dra. Mar Campins Eritja de la Universitat de Barcelona (Secretària); i el Dr. Franceso Sindico de la University of 
Strathclyde (Vocal). 
 
NORMATIVA  

Unió Europea: 

Directiva 2013/39/UE del Parlament Europeu i del Consell de 12 d'agost de 2013 per la qual es modifiquen 
les Directives 2000/60/CE i 2008/105/CE quant a les substàncies prioritàries en l'àmbit de la política 
d'aigües (Text pertinent a l'efecte de l’EEE).  
 
Per a més informació:  
DOUE L 226 de 24.08.2013, p. 1/17.  
http://www.boe.es/doue/2013/226/L00001-00017.pdf 
 
Reglament (UE) nº 750/2013 de la Comissió de 29 de juliol de 2013 que modifica el Reglament (CE) no 
338/97 del Consell, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu 
comerç. 
 
Per a més informació:  
DOUE L 212 de 07.08.2013, p. 1/92.  
http://www.boe.es/doue/2013/212/L00001-00092.pdf 
 
Reglament (UE) nº 782/2013 de la Comissió de 14 d'agost de 2013 pel qual es modifica el Reglament (UE) no 
66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'etiqueta ecològica (Text pertinent a l'efecte del EEE). 
 
Per a més informació:  
DOUE L 219 de 15.08.2013, p. 26/27.  
http://www.boe.es/doue/2013/219/L00026-00027.pdf 
 
Reglament (UE) nº 801/2013 de la Comissió de 22 d'agost de 2013 pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 
1275/2008 quant als requisits de disseny ecològic aplicables al consum d'energia elèctrica en les maneres 
preparat i desactivat dels equips elèctrics i electrònics domèstics i d'oficina. 
 
Per a més informació:  
DOUE L 225 de 23.08.2013, p. 1/12.  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-81674 
 
Reglament (UE) nº 815/2013 de la Comissió de 27 d'agost de 2013 pel qual es modifica amb la finalitat de 
tenir en compte l'adhesió de Croàcia a la Unió Europea el Reglament (CE) no 748/2009 de la Comissió, de 5 
d'agost de 2009, sobre la llista d'operadors d'aeronaus que han realitzat una activitat d'aviació enumerada en 
l'annex I de la Directiva 2003/87/CE l'1 de gener de 2006 o a partir d'aquesta data, en la qual s'especifica 
l'Estat membre responsable de la gestió de cada operador (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). 
 
Per a més informació:  
DOUE L 236 de 04.09.2013, p. 01/02.  
http://www.boe.es/doue/2013/236/L00001-00188.pdf 
 
Reglament (UE) nº 814/2013 de la Comissió de 2 d'agost de 2013, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE 
del Parlament Europeu i del Consell quant als requisits de disseny ecològic per a escalfadors d'aigua i dipòsits 
d'aigua calenta (Text pertinent a l'efecte del *EEE). 
 
Per a més informació:  
DOUE L 239 de 06.09.2013, p. 162/183 
http://www.boe.es/doue/2013/239/L00162-00183.pdf 
 
Reglament (UE) nº 813/2013 de la Comissió de 2 d'agost de 2013 pel qual es desenvolupa la Directiva 
2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell respecte dels requisits de disseny ecològic aplicables als 
aparells de calefacció i als calefactors combinats (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). 
 
Per a més informació:  
DOUE L 239 de 06.09.2013, p. 136/161 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-81825 
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Reglament delegat (UE) nº 812/2013 de la Comissió de 18 de febrer de 2013 pel qual es complementa la 
Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'etiquetatge energètic dels 
escalfadors d'aigua, els dipòsits d'aigua calenta i els equips combinats d'escalfador d'aigua i dispositiu solar 
(Text pertinent a l'efecte de l’EEE). 
 
Per a més informació:  
DOUE L 239 de 06.09.2013, p. 83/135 
http://www.boe.es/doue/2013/239/L00083-00135.pdf 
 
Espanya: 

Reial decret 631/2013, de 2 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret 89/2013, de 8 de febrer, pel qual es 
regula la concessió directa d'ajudes del Pla d'Impuls al Medi Ambient «PIMA Aire» per a l'adquisició de 
vehicles comercials. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 185 de 03 d’agost de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8566.pdf 
 
Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 185 de 03 d’agost de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8565.pdf 
 
Reial decret 629/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula la pesca del coral vermell, la seva primera venda i el 
procediment d'autorització per a l'obtenció de llicències per a la seva pesca. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 185 de 03 de agosto de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8564.pdf 
 
Esmenes de 2011 a l'annex del Protocol de 1997 que esmena el Conveni Internacional per prevenir la 
contaminació pels bucs, 1973, modificat pel Protocol de 1978 (Inclusió de regles sobre l'eficiència energètica 
dels bucs en l'Annex VI del Conveni MARPOL) adoptades a Londres el 15 de juliol de 2011 mitjançant la 
Resolució MEPC.203 (62). 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 189 de 08 d’agost de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/08/pdfs/BOE-A-2013-8753.pdf 
 
Resolució de 30 de juliol de 2013, de la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental i Mitjà Natural, per 
la qual s'inclouen en l'Inventari Español de Zones Humides 53 aiguamolls de la Comunitat Autònoma del 
Principat d'Astúries. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 194 de 14 d’agost de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/14/pdfs/BOE-A-2013-8981.pdf 
 
Reial decret 635/2013, de 2 d'agost, pel qual, en desenvolupament del «Pla d'Impuls al Medi Ambient en el 
sector hoteler  PIMA Sol», per a la rehabilitació energètica de les seves instal·lacions, es regula l'adquisició 
de crèdits futurs de carboni pel Fons de carboni per a una economia sostenible.   
  
Per a més informació:  
BOE, núm. 209 de 31 d’agost de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/pdfs/BOE-A-2013-9216.pdf 
 
Catalunya: 
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Ordre AAM/178/2013, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladors de les ajudes al sector 
pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres per a algunes modalitats de pesca, 
d'acord amb el Fondo Europeu de la Pesca, i es convoca les corresponents a les parades efectuades en els 
anys 2011 i 2012. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6430 de 1 d’agost de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6430/1312469.pdf 
 
Ordre AAM/177/2013, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladors de les ajudes al sector 
apícola per a pol·linització, i es convoca les corresponents en 2013. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6394 de 11 de juny de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6430/1312385.pdf 
 
Ordre TES/166/2013, de 16 de juliol, per la qual es modifica les bases reguladors de les subvencions a les 
associacions i fundacions per al finançament d'actuacions i projectes d'educació i sensibilització ambiental 
aprovades per l'Ordre TES/226/2012, de 13 de juliol. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6423 de 23 de juliol de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6423/1310957.pdf 
 
Ordre TES/171/2013, de 22 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre TES/110/2013, de 4 de juny, per la qual 
es crea el Comitè d'experts per la reforma de les polítiques d'ordenació territorial i d'urbanisme a Catalunya. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6426 de 26 de juliol de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6423/1310957.pdf 
 
Decret 150/2013, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la modificació del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), 
aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, en relació amb l'espai de la Conreria - Sant Mateu – 
Céllecs. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6353 de 11 d’abril de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6353/1294415.pdf 
 
JURISPRUDÈNCIA  

Unió Europea: 

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «Una política de la UE per a la regió àrtica que 
doni resposta als nous desafiaments globals en aquesta regió: una perspectiva de la societat civil. 
 
Per a més informació:  
DOUE L 198 de 10.07.2013, p. 26/33.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0026:0033:ES:PDF 
 
Reglament d'Execució (UE) nº 798/2013 de la Comissió de 21 d'agost de 2013 pel qual es modifica el 
Reglament d'Execució (UE) nº 540/2011 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa piretrines 
(Text pertinent a l'efecte de l’EEE). 
 
Per a més informació:  
DOUE L 224 de 22.08.2013, p. 9/11.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:224:0009:0011:ES:PDF 

Espanya: 

Sentència del Tribunal Suprem de 18 de juliol 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Rafael Fernéndez 
Valverde). Resum: Medi ambient. Pla d'ordenació de recursos naturals. Pla rector d'ús i gestió. Ineficàcia i 
insuficiències del primer. Nul·litat del segon. 
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Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6821951&links=ambiental
&optimize=20130819&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 23 de juliol 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Jesus Ernesto 
Peces Morate). Resum: Pla General d'Ordenació Urbana de Múrcia. Modificació de la classificació a través de 
l'estimació d'un recurs d'alçada. Improcedència del recurs administratiu de revisió. No existeix frau en la 
violació. La classificació d'uns terrenys com a sòl urbanitzable per la comunitat quan l'Ajuntament els 
adscrivia a la classe del no urbanitzable envaeix l'autonomia local. Pertoca al recurs de cassació i s'estima el 
recurs contenciós. 
 
Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6821946&links=ambiental
&optimize=20130819&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 25 de juliol 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Rafael Fernández 
Valverde). Urbanisme i ordenació territorial. Pla territorial especial d'ordenació del litoral asturià. Delimitació 
de nuclis rurals. Valoració de documents públics. Incidència sobre el planejament municipal. 
 
Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6821952&links=ambiental
&optimize=20130819&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 26 de juliol 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Eduardo Calvo 
Rojas). Acord d'aprovació definitiva parcial del Pla General del municipi de Gáldar. Avaluació d'Impacte 
Ambiental. Avaluació Ambiental Estratègica. Segons la normativa comunitària europea i estatal d'aplicació en 
la data en la qual es va aprovar el pla impugnat, no era exigible l'avaluació ambiental. Categories de sòl urbà 
consolidat i no consolidat. Retroacció d'actuacions. 
 
Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6821957&links=ambiental
&optimize=20130819&publicinterface=true 
 
Catalunya: 
 
Sentencia nº 439/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 6 de juny de 2.013. Sala del 
Contenciós. Secció 2ª. Recurs número 516/2012. Ponent Sra. Nuria Cleries Nerin. Expropiació per ministeri 
de la Llei; planejament; titularitat privada; compatibilitat d'usos; desestimatòria. 
 
Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6824872&links=%22medi
o%20ambiente%22&optimize=20130826&publicinterface=true 
 
Sentencia nº 712/2012 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de juny de 2.013. Sala del 
Contenciós. Secció 4ª. Recurs número 304/2011. Ponent D. Joaquin Borrell Mestre. Límits del PEIN; requisits 
de la responsabilitat patrimonial; meres expectatives de futur; desestimatòria. 
 
Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6810838&links=%22medi
o%20ambiente%22&optimize=20130729&publicinterface=true 
 
Sentencia nº330/2013 de l'Audiència Provincial de Tarragona de 20 de juny de 2.013. Secció Penal 2ª. Recurs 
número 303/2013. Ponent D. José Manuel Sánchez Siscart. Delicte contra la fauna; elements constitutius; 
caça amb “barraca”; interpretació restrictiva; desestimatòria. 
 
Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6822308&links=%22medi
o%20ambiente%22&optimize=20130819&publicinterface=true 
 
Sentencia nº249/2013 de l'Audiència Provincial de Tarragona de 21 de juny de 2.013. Secció Penal 4ª. Recurs 
número 381/2013. Ponent D. Javier Hernández García. Delicte contra l'ordenació del territori; principi 
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d'intervenció mínima; bé jurídic protegit; antijuricitat material; concepte “no autorizable”; autorització 
futura; desestimatòria. 
 
Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6822385&links=medi%20
ambient&optimize=20130819&publicinterface=true 
 
ARTíCLES 
 

Guia per a la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial a la PIME. 

La contaminació visual en la normativa costa-riqueny: un enquadrament crític de la llei orgànica de l'ambient 
i la seva reglamentació. 

Sostenibilitat ambiental i activitat turística: els programes de requalificació de destinacions com a tècnica 
ambiental correctora del turisme a Andalusia. 

Pagament per Serveis Ambientals (PSA): Marc general, experiència de Costa Rica i consideracions ètiques. 

Trens, ambient i desenvolupament. 
Towards a Post-Oil Civilization. Yasunization and other initiatives to leave fossil fuels in the soil 
 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 
Capítols de llibre i artícles en revistes 
Nogueira López, A., “Galicia: pulso ambiental en declive”, en López Ramón, F. (dir.), Observatorio de Políticas Ambientales, 
Pamplona: Thomson-Aranzadi, 2012, pp. 645-662. 
Pigrau Solé, A., “Derechos humanos, justicia ambiental y cambio climático”, en Giles Carnero, R. (coord.), Cambio climático, 
energía y Derecho internacional: Perspectivas de futuro. Pamplona: Thomson-Reuters-Aranzadi, 2012, pp. 473-477. 
Pont Castejón, I., “Actuación ambiental del Estado: las estrategias en un año de crisis”, en López Ramón, F. (dir.), 
Observatorio de Políticas Ambientales, Pamplona: Thomson-Aranzadi, 2012, pp. 187-202. 
Torres Rosell, N., “Una lectura en clave reparadora de las sanciones penales: Las sanciones de cumplimiento en la 
comunidad”, en Tamarit Sumalla, J. (dir.), La Justicia restaurativa: Desarrollo y aplicaciones, Granada: Comares, 2012, pp. 
153-182 
Jaria Manzano, J., “Environmental Justice, Social Change and Pluralism”, IUCN Academy of Environmental Law e-Journal, 
2012, pp. 18-29. 
 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT 
 
Ortega Álvarez, Luis; Alonso García, Mª Consuelo (dirs.); De Vicente Martínez, Rosario (coord.). Tratado de derecho 
ambiental; Valencia: Tirant lo Blanch, cop.,  2013.  
Dernbach, John C. (principal autor). Acting as if tomorrow matters: accelerating the transition to sustainability. Washington, 
D.C.: Environmental  Law Institute, 2012. 
Recordà Cos, Jordi. Marc jurídic de l'estalvi d'aigua: especial referència a l'àmbit local. Tarragona: Publicacions URV : Arola 
Editors, 2012. 
Boisson de Chazournes, Laurence; Leb, Christina; Tignino, Mara (eds.). International law and freshwater: the multiple 
challenges. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2013 
Cory, Dennis C.; Rahman, Tauhidur. Environmental justice and federalism. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2013. 
Silva Sánchez, Jesús-María; Montaner Fernández, Raquel. Los Delitos contra el medio ambiente: reforma legal y aplicación 
judicial. Barcelona: Atelier, cop. 2012. 
 
AGENDA  

Nou cicle de "Diàlegs ambientals": Mobilitat i Salut 

Ja podeu reservar les dates en la vostra agenda per als Diàlegs Ambientals 2013, que aquest any s'emmarquen en la 
Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura.  

Les conferències - debat tractaran des de la viabilitat del model del vehicle elèctric, a l'impacte d'infraestructures com a 
carreteres i ferrocarril, passant per l'afectació local de la mobilitat en la qualitat de l'aire i per les possibilitats dels entorns 
urbans "smart", més confortables i assegurances per als ciutadans. 
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Els Diàlegs Ambientals estan organitzats per l'Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i el Col·legi d'Ambientòlegs 
de Catalunya (COAMB), amb el suport de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT), filial de l'IEC, i l'Ajuntament 
de Barcelona. 

El cicle tractarà els següents temes: 

Pros i contres del vehicle elèctric (amb Ricard Riol i Ramon Pruneda), el 26 de setembre. 

La relació entre qualitat de l'aire i salut (amb José M ª Baldasano i Jordi Sunyer), el 3 d'octubre. 

La ciutat ‘slow’ (amb Ole Thorson i Vicente Guallart, pendent de confirmació), el 10 d'octubre. 

Les infraestructures lineals de transport i el canvi climàtic (amb Elena de la Peña y Santos Núñez), el 17 d'octubre. 

Podeu consultar més detalls sobre les sessions en el fullet provisional. 

L'objectiu dels "Diàlegs ambientals" és posar sobre la taula els principals reptes ambientals i territorials del país. Alhora, 
aportar nitidesa sobre els aspectes clau en els quals enfocar la recerca, les polítiques i els esforços en matèria de 
sostenibilitat. 

Totes les sessions se celebraran a l’ Institut d’Estudios Catalanes (C/ Carmen, 47, de Barcelona) de 18.30 h a 20.30 h. 

Dates: Setembre-Octubre 
Lloc: Institut d’Estudios Catalanes (C/ Carmen, 47, de Barcelona) 
Organitza: Associación Catalana de Cièncias Ambientals (ACCA) i Col·legio d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) 

Per a més informació:  
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=953&amplia=953&any=&mes=#not0 

Investigues el medi ambient? Treballes en comunicació ambiental? Has impulsat una iniciativa empresarial 
responsable? 

Llavors t'interessa participar en els Segons Premis Ciències Ambientals, organitzats pel *COAMB i la *ACCA. El període de 
presentació de projectes finalitza el 25 de setembre. 

Els Premis Ciències Ambientals estan destinats a distingir estudiants i titulats en Ciències Ambientals, investigadors, 
professionals, empreses i entitats de l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat de Catalunya.  

Es van celebrar per primera vegada l'any passat, coincidint amb el vintè aniversari dels estudis de Ciències Ambientals, i 
aquest any se celebra la segona edició. Les categories dels guardons són projecte o treball de finalització d'estudis; iniciativa 
empresarial, treball de recerca, i activitat o campanya de comunicació.  

L'organització i el desenvolupament del premi compta amb la col·laboració de les universitats que imparteixen els estudis de 
Ciències Ambientals a Catalunya, i altres institucions i entitats del sector públic i privat de referència en l'àmbit del medi 
ambient i la sostenibilitat. 

Pots veure els guanyadors de la primera edició aquí. T'animem a consultar les bases i tota la documentació sobre els Premis. 
I, sobretot, a participar! 

Data: Fins el 25 de setembre 
Organitza: COAMB i ACCA 

Per a més informació: 
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=954&amplia=954&any=&mes=#not0 
 

III Congrés de Serveis Energètics 
 
Després del notable èxit aconseguit en les dues primeres edicions celebrades a Madrid i Barcelona en 2011 i 2012, els 
propers dies 1 i 2 d'octubre, a Bilbao, tindrà lloc el “III CONGRÉS DE SERVEIS ENERGÈTICS. Creixement a través de 
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l'estalvi”, organitzat pel Govern Basc, AMI, ANESE, A3i i l'Editorial El Instalador i que comptarà amb la col·laboració de l'Ens 
Basc de l'Energia i altres organitzacions.  
 
El Congrés pretén donar continuïtat a la labor empresa en les dues primeres edicions, en un any clau per al definitiu 
llançament del sector, donat el nou escenari que planteja la Directiva d'Eficiència Energètica 2012/27/UE, així com el Decret 
sobre Certificació Energètica i la propera Llei de Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Tot això garanteix que serà 
una edició de gran interès i que de ben segur repetirà l'èxit de les anteriors. 
 
En ell es donaran cita tots els professionals relacionats amb la gestió energètica, i està dirigit als principals centres de 
consum, com a mercat objectiu dels serveis energètics, i entre els qui es va a realitzar una gran labor de difusió. En aquest 
sentit entenem que pot ser del seu interès participar al Congrés, ben assistint, enviant comunicacions o patrocinant el 
mateix. 
 
Data: 1 i 2 d’octubre del 2013 
Lloc: Bilbao 
Organitza: Gobierno Vasco, AMI, ANESE, A3e y la Editorial El Instalador  

Per a més informació:  
http://www.ambientum.com/agenda/ 

S'obren les inscripcions al primer Marketplace ambiental territorial 

El proper 18 d'octubre tindrà lloc a Tarragona el primer Marketplace territorial en el marc del Projecto tàndem, organitzat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Club EMAS, amb la col·laboració del Campus d'Excel·lència Internacional 
Catalunya Sud -CEICS de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV, la Confederació Empresarial de la Província de 
Tarragona i la Cambra de comerç de Tarragona. 

Oferim aquest espai de trobada amb la finalitat de: 

Afavorir el contacte i les relacions entre les entitats del tercer sector ambiental i les empreses.  

Facilitar la presentació de projectes i iniciatives que puguin ser d'interès comú.  

Facilitar els contactes personals entre els representants de les entitats i els empresaris i/o responsables ambientals o de 
Responsabilitat Social Corporativa.  

Promoure la creació conjunta de projectes i iniciatives entre empreses i entitats.  

Promoure entre les empreses la participació i el suport als projectes de les entitats com un element per desenvolupar i 
implantar la seva política de RSC. 

Ja s'ha obert el període d'inscripcions a l'esdeveniment, us convidem a participar! . Si voleu presentar un projecte en l'Espai 
Àgora, fa falta que envieu aquesta fitxa degudament emplenada abans del 25 de setembre a info@clubemas.cat. 

Data: 18 Octubre, 2013. De 9,30h-14h 
Lloc: Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi). Av. Països Catalans, 18, Tarragona  
Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat i el Club EMAS, amb la col·laboració del Campus d'Excel·lència 
Internacional Catalunya Sud - CEICS de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV, la Confederació Empresarial de la 
Província de Tarragona i la Cambra de comerç de Tarragona. 

Per a més informació:  

http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/imatges/343/invitacio_marketplace.pdf 

Premi d'ONU-Aigua a les millors pràctiques "L'aigua, font de vida" 
 
L'Oficina de Nacions Unides de suport al Decenni Internacional per a l'Acció «L'aigua font de vida» 2005-2015/Programa 
d'ONU-Aigua per a la Promoció i la Comunicació en el marc del Decenni (UNW-DPAC) i el Programa Mundial d'Avaluació dels 
Recursos Hídrics (WWAP) es complauen a anunciar la 4ª edició del Premi d'ONU-Aigua a les millors pràctiques «L'aigua, font 
de vida». 
 
L'objectiu del Premi és promoure els esforços per aconseguir els compromisos internacionals adquirits amb l'aigua i les 
qüestions relacionades amb l'aigua per a l'any 2015 a través del reconeixement d'aquelles millors pràctiques que puguin 
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garantir una gestió sostenible a llarg termini dels recursos hídrics i contribuir a la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), de l'Agenda 21 i del Pla d'implementació de Johannesburg. 
 
El Premi està obert a projectes o programes que hagin assolit resultats especialment eficaços en l'àmbit de la gestió de 
l'aigua o en la sensibilització en temes d'aigua.  
 
El Premi s'atorga anualment en dues categories, una a les "Millors pràctiques en gestió de l'aigua" i una altra a les "Millors 
pràctiques de participació pública, educatives, de comunicació i/o de sensibilització". 
 
L'edició d'aquest any posa l'accent principalment en el tema Aigua i Energia, doncs el Dia Mundial de l'Aigua 2014 es 
dedicarà a aquest important tema. Solament les candidatures que hagin considerat aquest aspecte seran elegibles. El 
període de candidatura està obert del 21 de juny al 15 de setembre de 2013. 
 
Data: De 21 de junny a 15 de setembre 
Organitza: Oficina de Nacions Unides de suport al Decenni Internacional per a l'Acció «L'aigua font de vida» 2005-
2015/Programa d'ONU-Aigua per a la Promoció i la Comunicació en el marc del Decenni (UNW-DPAC) i el Programa Mundial 
d'Avaluació dels Recursos Hídrics (WWAP). 
 
Per a més informació:  
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterforlifeaward.shtml 

11ª Jornada de Prevenció de Residus - Conferència Internacional 

Aquest any, el 14 de novembre, se celebra la 11ª Jornada de Prevenció de Residus a l'Auditori de Barcelona. Serà una 
excel·lent oportunitat per presentar i discutir sobre el tema “Més enllà de la prevenció de residus, cap a una economia 
circular”. 
 
S'abordaran perspectives de futur des d'una dimensió climàtica i una dimensió econòmica, i es debatrà sobre la transició cap 
a una economia circular. 
 
En aquesta ocasió, la Jornada de Prevenció serà organitzada conjuntament entre l'Agència de Residus (ARC) i l'Associació de 
Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió Sostenible de Recursos (ACR+), i tindrà un marcat caràcter internacional en 
coincidir amb l'Assemblea Anual de la ACR+. 
 
Us animem a reservar la data del 14 de novembre en el seu calendari per a la cita anual amb la Jornada de Prevenció de 
Residus i els informem que a partir del mes de setembre disposarem del programa i del formulari d'inscripció. 
 
Data: 14 de Novembre 
Lloc: Auditori de Barcelona 
Organitza: Agència de Residus de Catalunya (ARC) i l’Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió Sostenible 
de Recursos (ACR+) 

Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.ed59e7380cafa3dd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=2045dfbcc9025210Vg
nVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2045dfbcc9025210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contenti
d=a5f3d95133510410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 

Jornada anual de l'EEAC: 18 d'octubre a Bangor, Gales 

Us fem saber que el proper dia 18 d'octubre tindrà lloc a la Universitat de Bangor, a la ciutat galesa amb el mateix nom, la 
Conferència Anual de la EEAC, la xarxa europea de consells assessoris en matèria de medi ambient i desenvolupament 
sostenible. El tema de la conferència és “Managing Ecosystems for people, environment and economy”. 

En tot Europa hi ha un interès considerable en els "serveis dels ecosistemes" (els beneficis que l'entorn aporta a la societat) i 
en l'enfocament en els ecosistemes en la governança i les polítiques. Aquesta conferència aportarà un fòrum on destacats 
experts destacaran els progressos en polítiques i en iniciatives de recerca en la gestió d'ecosistemes a nivell d'Europa, el 
Regne Unit i el País de Gal·les. El professor Jacquie McGlade, antic director de l'Agència Europea del Medi ambient, farà la 
conferència inaugural. 

La Conferència vol aportar exemples de bones pràctiques de tota Europa, i posarà un interès especial en els avançaments 
recents que s'han esdevingut a Gal·les, que inclouen la creació d'un nou organisme ambiental, el Natural Resource Wales, 
que gestionarà els recursos naturals de manera integrada segons els principis de l'enfocament en els ecosistemes. 
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Data: 18 d’Octubre 
Lloc: Universitat de Bangor 
Organitza: EEAC 

Per a més informació: 
http://www.eeac.eu/ 
 

 

 


