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Participació ciutadana i canvi climàtic 

La Generalitat de Catalunya ha obert un procés de participació pública per a l’elaboració del Pla de l’Energia i del Canvi 
Climàtic 2012-2020. L’objectiu anunciat del procés és recollir el màxim d’informació, opinions i propostes dels actors en 
presència. D’una banda, el Govern català ha programat reunions sectorials amb els principals actors dels sectors de 
l’energia i el medi ambient. De l’altre, s’ha obert la possibilitat per als ciutadans de trametre les seves propostes a l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN). 

Tanmateix, de la mateixa manera que s’anuncia l’obertura del procés de participació per a l’elaboració del pla, les 
informacions sobre la qüestió semblen donar a entendre que, en certa manera, el gruix del pla ja està elaborat i consisteix 
en quatre eixos (garantia i qualitat del subministrament, autonomia energètica, estalvi i eficiència energètica, i sostenibilitat 
del nou model energètic, des dels punts de vista econòmic, social i ambiental). D’altra banda, l’Administració catalana 
preveu finalitzar el pla a final d’aquest any. 

Sembla, doncs, que el procés de participació es converteix, lamentablement, en una operació de maquillatge i que el debat 
social es redueix a la mínima expressió en una qüestió clau per al model de vida dels ciutadans i ciutadans d’aquest país, 
que seran els principals afectats/beneficiaris de les mesures que es prenguin en matèria energètica amb l’horitzó del 2020. 

El procés coincideix amb una reforma gairebé clandestina de la Constitució, en què amb un respecte escrupolós per les 
formes, s’ha evitat en la mesura del possible el debat ciutadà. Aquestes actituds dels poders públics, representants de la 
voluntat democràtica, acaben privant al ciutadà de la possibilitat d’esdevenir un partícip actiu de les polítiques que 
l’afecten, desvinculant-lo d’elles i, amb això, comprometent la seva efectivitat. No és estrany que la persistència d’aquestes 
actituds acabi generant desmobilització, desinterès i desencís. 

Sembla, en definitiva, que ens trobem davant d’un nou exercici de pretesa obertura, una altra oportunitat perduda. 

 

Setembre 2011 

  
 
Internacional:  
 
Manifestacions a tot el món contra megapresa a l’Amazònia 
Milers de persones s'han llençat al carrer a desenes de ciutats de tot el món per protestar contra la megapresa de Belo 
Muntanya, en construcció en l'Amazònia brasilera. Grups en tot Brasil van demanar a la presidenta Dilma Rousseff que 
paralitzés la construcció de la destructiva presa al riu Xingu. El mateix missatge es va repetir en les manifestacions 
d'Austràlia, Canadà, Iran, Mèxic, Turquia, Estats Units i almenys nou països més. 
 
Simpatitzants de Survival International van lliurar cartes a les Ambaixades de Berlín, Londres, Madrid i París en les quals 
expressen la seva preocupació pels pobles indígenes que viuen a la zona. 
Les accions internacionals són una manifestació de la indignació que ha provocat el començament de la construcció de la 
presa, malgrat les nombroses violacions mediambientals i de drets humans i de l'oposició massiva que el projecte genera 
entre la població local. 
 
La presa destruirà grans extensions de terra de la qual depèn de la supervivència de nombrosos indígenes, entre ells 
indígenes aïllats altament vulnerables. 
  
Els indígenes kayapós de la regió han advertit que, si es construeix la presa, el Xingu podria convertir-se en un "riu de 
sang".  

Tarragona
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La portaveu indígena Sheyla Juruna ha comentat recentment que els indígenes "no estan en contra del desenvolupament… 
però hi ha altres formes de generar energia… Considerem el riu com la nostra llar… Si el Govern insisteix en Belo Monte, hi 
haurà guerra".  
 
Font: 
Ecoportal (22 agost 2011) 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Manifestaciones_en_todo_el_mundo_contra_megapresa_en_Amazonia 
 
Implementaran projecte per al control de la contaminació del riu Pilcomayo 
Representants de l’Argentina, el Paraguai i Bolívia es van reunir a la Secretaria de l'Ambient (SEAM) per acordar els traçats 
d'un projecte trinacional a implementar-se a la conca del riu Pilcomayo per al control de l'erosió i la contaminació de la llera 
hídrica. 
 
El projecte s'aplicarà a partir de l’octubre d'aquest any als tres països involucrats, en el marc del Programa per a la Gestió 
Sostenible dels Recursos Hídrics de la Conca del Plata, que porta a terme el Comitè Intergovernamental Coordinador dels 
Països de la Conca del Plata (CIC). 
 
Compta amb el suport del Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA) i l'Organització d'Estats 
Americans (OEA).  
 
El projecte Pilcomayo té per objectiu 
generar l'experiència de gestió local per 
reduir la contaminació minera i l'erosió 
del sòl, i la sedimentació en el curs 
d'aigua en la sub-conca de Cotagaita, en 
territori bolivià. 
 
Se centrarà en un conjunt d'accions a 
nivell local per reduir riscos imminents de 
contaminació i millorar la qualitat de 
l'aigua i control de l'erosió, així com per 
obtenir una experiència replicable en 
accions de control i mitigació de la 
contaminació i l'erosió que es podran 
aplicar en altres àrees.  
 
El projecte contribuirà a un millor 
coneixement dels problemes crítics transfronterers relacionats amb la qualitat de l'aigua i l'erosió del sòl, transport i 
sedimentació, tenint en compte els efectes d'Argentina i Paraguai situades aigües a baix. 
El cost del projecte és de 885 mil dòlars i serà finançat pel Fons Global per al Medi ambient (GEF, per les seves sigles en 
anglès).  
 
Font:  
Ecoportal (19 agost 2011) 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Implementaran_proyecto_para_el_control_de_la_contaminacion_del_rio_Pilcomayo 
 
UNESCO manté debat a Mèxic "Repensant el Desenvolupament: Ètica i Inclusió Social" 
L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) conclou avui aquí la trobada 
Repensant el Desenvolupament: Ètica i Inclusió Social. L'esdeveniment, en col·laboració amb les secretaries d'Educació 
Pública i la de Relacions Exteriors de Mèxic, examina el conjunt de processos, mecanismes i aparells geopolítics per 
garantir l'accés universal als fruits de la societat global.  
 
Aquesta trobada forma part dels esforços de la Unesco per establir una agenda de reflexió sobre desenvolupament i nous 
enfocaments d'est. 
 
Poc després de complir-se el termini per al compliment dels Objectius del Mil·lenni, encara el 25 per cent dels nens de 
països en vies de desenvolupament tenen un pes inferior al normal, sent els més pobres els més afectats, segons l’últim 
informe de Nacions Unides.  
 
També, apunta l'ONU, 28 milions de nens en edat d'assistir a l'escola primària no estan matriculats, i viuen a més en països 
pobres afectats per conflictes.  
 
Encara millorar les vides de la creixent quantitat de pobres en zones urbanes segueix sent un repte monumental, a més de 
que el progrés continu requereix un actiu compromís per la pau, l'equitat, la igualtat i la sostenibilitat.  

 
Foto: El Día 
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En aquesta conferència participen 25 experts internacionals i nacionals, els quals aporten idees variades sobre el 
desenvolupament, tant rural com a urbà, i les desigualtats globals, a més de les alternatives per aconseguir la igualtat, la 
justícia i el benestar.  
 
Igualment mostren que les dimensions econòmiques de la ciència del desenvolupament també exigeix una ètica sòlida, 
entre altres enfocaments sobre les necessitats humanes. 
 
Font:  
Ecoportal (18 agost 2011) 
http://www.ecoportal.net/Eco-
Noticias/UNESCO_mantiene_debate_en_Mexico_Repensando_el_Desarrollo_Etica_e_Inclusion_Social 
 
Comencen a tractar aigua radioactiva a Fukushima mitjançant evaporació 
Tòquio Electric Power (TEPCO), propietària de la malmesa central nuclear de Fukushima, ha començat a evaporar aigua de 
mar contaminada per reduir el volum de líquid radioactiu que s'acumula a la planta, ha informat avui la cadena NHK. 

 
Aquest nou procediment evapora l'aigua per separar-la dels 
elements radioactius i la retorna al seu estat líquid per poder 
emprar-la com a refrigerant en els reactors que van resultar 
danyats pel terratrèmol i el tsunami de l'11 de març. 
 
El sistema, destinat a retallar les 21.000 tones que encara inunden 
els soterranis de la central, podria tractar diàriament 80 tones i 
reduir-les a 50 una vegada que estigui completament instal·lat i 
operatiu, cosa que TEPCO espera aconseguir a l'octubre. 
De les vuit unitats de les quals consta aquest sistema, de moment, 
l'operadora ha instal·lat dues que van començar a funcionar el 
diumenge després d'un període de prova. 
 
 

Reciclatge d'aigua contaminada  
L'elèctrica ja opera des de finals de juny altre complex sistema de reciclatge d'aigua contaminada, encara que ha admès 
que aquest solament té capacitat per tractar un 40% del líquid. 
 
L'aigua contaminada s'acumula en la planta a causa de les ingents injeccions d'aigua de mar per refrigerar els malmesos 
reactors de la central nuclear. A això se suma les pluges que han inundat les instal·lacions que van perdre la teulada en les 
explosions que van seguir al desastre de l'11 de març. 
 
TEPCO intenta portar els reactors a un estat de parada freda, és a dir, amb una temperatura inferior a 100 graus 
centígrads, per a gener de 2012 i tancar així la crisi a Fukushima. 
 
El terratrèmol i el tsunami de l'11 de març van desencadenar la pitjor crisi nuclear en 25 anys després de deixar sense 
refrigeració la central nuclear de Fukushima Daiichi, les emissions de la qual han suposat l'evacuació de desenes de milers 
de persones i han afectat la pesca, els cultius i la ramaderia de diferents punts del Japó. 
 
Font:  
Portal del Medioambiente (9 agost 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9830/comienzan_a_tratar_agua_radiactiva_en_fukushima_mediante_eva
poracion/ 
 
Projecte Gran Simi aconsegueix el trasllat a un santuari del ximpanzé Jimmy 
Al desembre de 2009, Projecte Gran Simi Internacional (GAP), al costat de la seva delegació a Espanya, van presentar 
davant les autoritats judicials de Brasil (Sao Paulo), un Habeas corpus davant els jutjats de la ciutat de Niteroi, Estat de Rio 
de Janeiro, sol·licitant la llibertat de Jimmy, un ximpanzé que portava anys aïllat en una gàbia petita, dins d'un petit 
zoològic que no complia les mínimes condicions de funcionament. 
 
Aquest habeas corpus, va ser presentat per un Equip d'advocats encapçalat pel Dr. Heron de la Universitat de Salvador.  
 
Fa diversos anys, aquest mateix equip va aconseguir amb un altre Habeas corpus presentat davant les autoritats judicials, 
que un jutge l’ admetés a tràmit, visités les instal·lacions on es trobava una ximpanzé anomenada Suïssa objecte de la 
presentació del document i prengués la decisió de posar-la en llibertat i portar-la al Centre de Primats del Projecte Gran 
Simi a Sao Paulo. Però abans de dictar sentència, la nit anterior Suïssa va ser assassinada durant la nit enverinada, 
quedant nul l'Habeas corpus. 
 

 
Foto: Revista Ciencia
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El cas de Jimmy el resultat ha estat un altre diferent però amb final feliç. Els tribunals intermedis i el Suprem, després de 
diversos mesos de debat intern i en els mitjans de comunicació, ha negat l'Habeas corpus a Jimmy per considerar que 
aquest instrument jurídic, no era l'adequat per resoldre la situació del ximpanzé. El debat generat en el Tribunal, es va 
demorar durant més de tres hores, establint els profunds dubtes que existien en el grup de jutges, especialment per donar 
una solució “humana” a Jimmy. 
 
La petició de l'Habeas corpus va ser signat a més de per l'equip d'advocats del Dr. Heron, per personalitats científiques, 
literàries i de la lluita mediambiental a Espanya. 
 
Al mateix temps que es jutjava l'Habeas corpus de Jimmy, un altre 
Tribunal, aquesta vegada federal, acceptava la petició del Ibama (Òrgan 
de Protecció a la Fauna Brasilera) sol·licitada pel Projecte Gran Simi, 
demanant la retirada de tots els animals hdel zoològic de Niteroi, on es 
troba Jimmy, a causa de les males condicions d'habitabilitat. 
 
Jimmy per fi, després de 10 anys de captivitat en solitari i en males 
condicions i gràcies al suport rebut, ha estat portat al Santuari de Grans 
Simis de Saracoba pertanyent al GAP. Ja no serà objecte d'abusos en la 
seva captivitat, segons el Projecte Gran Simi. Avui dia té un espai de 
3.000 metres quadrats, amb sòl de terra i herba de dues àrees tancades, 
una cobertura per a hivern i tres pisos, amb plataformes suspeses per 
ficar-se al llit. 
 
“Els tribunals de justícia espanyols, també han reconegut recentment en una sentència, que els ximpanzés exhibeixen una 
conducta intel·ligent qualitativament similar a la de l'home, encara que amb una activitat quantitativament inferior, idees 
que es projecten encara avui dia, doncs són la base del debat sobre si han de reconèixer-se a aquests animals determinats 
drets. Cada vegada estem més a prop dins del sistema judicial, perquè es reconeguin els drets fonamentals als grans simis 
i no siguin utilitzats per a experimentació mèdica i altres formes d'explotació com la captivitat", ha declarat Pedro Pozas 
Terrados, Director Executiu del Projecte Gran Simi (GAP/PGS) a Espanya. 
 
Font: 
Portal del Medioambiente (10 agost 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9834/proyecto_gran_simio_consigue_el_traslado_a_un_santuario_del_ch
impance_jimmy/ 
 
Aprovada la norma internacional d’Ecodisseny ISO 14006 
Gairebé tres anys després de començar els treballs en el si de l’ISO, a proposta d'Espanya, el 15 de juliol s'ha publicat la 
norma internacional d’Ecodisseny ISO 14006.  
 

El document, que recull un consens internacional, s'ha basat en la norma espanyola Gestió 
Ambiental del procés de disseny i desenvolupament. Ecodisseny (UNE 150301), elaborada 
en el si d’ AENOR, l'entitat legalment responsable del desenvolupament de les normes 
tècniques a Espanya. 
 
Els objectius de la norma ISO 14006 persegueixen, igual que l’ UNE 150301, reduir 
l'impacte ambiental de productes o serveis durant tots els seus cicles: des de l'etapa de 
disseny, seguint per la fabricació, distribució, ús i manteniment i valorització una vegada 
finalitzada la seva vida útil. 
 
AENOR ha preparat una traducció del text a l'espanyol que farà arribar a altres països de 
parla hispana per arribar a un document consensuat. Aquest s'enviarà a l’ISO per a 
aprovació. 

 
Font:  
Ciencias Ambientales (22 juliol 2011) 
http://www.cienciasambientales.com/es/legislacion-ambiental/aprobada-la-norma-internacional-de-ecodisen-o-iso-14006/ 
 
Unió Europea: 
 
La Comissió va a destinar 244 milions d'euros a 183 nous projectes mediambientals 
La Comissió Europea ha aprovat (avui) el finançament de 183 nous projectes a l'empara del programa LIFE+, el fons 
mediambiental de la Unió Europea. Els projectes procedeixen de tots els Estats membres de la UE i inclouen actuacions en 
els àmbits de la conservació de la naturalesa, el canvi climàtic, la tecnologia neta, la política ambiental i la informació i la 
comunicació en matèria de medi ambient.  
 

Foto: Mundo Queso 

 

 
Foto: Fundación Entorno 
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En conjunt, representen una inversió total de 530 milions d'euros, dels quals 244 milions seran fons de la UE.  
La Comissió ha rebut 748 sol·licituds en resposta a la seva última convocatòria de propostes, que va acabar al setembre de 
2010. D'aquestes propostes, s'han seleccionat 183 per al seu cofinançament a l'empara dels tres components del 
programa: LIFE+ Naturalesa i Biodiversitat, LIFE+ Política i Governança Mediambiental i LIFE+ Informació i Comunicació. 
En 55 d'aquests projectes participen socis de més d'un Estat membre. 
 
Els projectes LIFE+ Naturalesa i Biodiversitat milloren l'estat de conservació d'espècies i hàbitats amenaçats. De les 203 
propostes rebudes, la Comissió ha seleccionat per a finançament 64 projectes d'associacions d'organismes de conservació, 
autoritats públiques i altres parts. Situats en 18 Estats membres, representen una inversió total de 223 milions d'euros, 
dels quals aproximadament 125 milions seran fons de la UE. 
 
La major part dels projectes (55) es refereixen a la naturalesa i contribueixen a l'aplicació de la Directiva d'aus i/o 
d'hàbitats i a l'establiment de la xarxa Natura 2000. Els altres nou projectes es refereixen a la biodiversitat, una nova 
categoria de projectes LIFE+ per a iniciatives pilot que aborden problemes de biodiversitat més amplis. L'import total que 
s'invertirà en projectes relacionats amb la biodiversitat ascendeix a 18,3 milions d'euros. 
 
Els projectes LIFE+ Política i Governança Mediambiental són projectes pilot que contribueixen al desenvolupament de 
conceptes polítics, tecnologies, mètodes i instruments innovadors. De les 399 propostes rebudes, la Comissió ha 
seleccionat per a finançament 104 projectes d'una àmplia gamma d'organitzacions públiques i privades. Els projectes 
seleccionats, situats en 18 Estats membres, representen una inversió total de 286 milions d'euros, dels quals 
aproximadament 109 milions d'euros seran fons de la UE. Els projectes centrats en els residus i els recursos naturals es 
porten la major part del finançament (uns 143 milions d'euros per 51 projectes). 
 
La Comissió aportarà més de 16 milions d'euros a 14 projectes centrats directament en el canvi climàtic, amb un 
pressupost total de 40 milions d'euros. A més, 12 projectes relacionats amb altres temes tindran també una incidència 
indirecta en les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 
 
Aquests diferents projectes s'assenyalen en l'annex del present comunicat de premsa. 
L'aigua constitueix un altre àmbit important, en el qual s'han seleccionat nou projectes. Els 30 projectes restants es 
refereixen a diferents temes, entre els quals s'inclouen l'atmosfera, els productes químics, el medi ambient i la salut, els 
boscos, la innovació, el soroll, la conservació del sòl, els plantejaments estratègics i el medi ambient urbà. 
 
Font:  
Euractiv (19 juliol 2011) 
http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=3506 
 

Medi ambient: menys riscos per les substàncies perilloses en els aparells elèctrics i electrònics 
La prohibició dels metalls pesats i altres substàncies químiques perilloses en els aparells elèctrics i electrònics s'ha ampliat 
ara a una gamma molt més àmplia de productes i les normes corresponents entren en vigor demà. La nova legislació 
millorarà la seguretat de productes electrònics com termòstats, dispositius mèdics i taulers de control i impedirà 
l'alliberament de substàncies perilloses en el medi ambient.  
 
Els Estats membres disposen de 18 mesos per incorporar les 
noves normes al seu ordenament. 
 
Aquestes normes constitueixen una revisió de la Directiva 
sobre restriccions de substàncies perilloses en els aparells 
elèctrics i electrònics (Directiva RoHS). Seguiran estant 
prohibits el plom, el mercuri, el cadmi, el crom hexavalent i els 
ignífugs polibromobifenils (PBB) o polibromodifenilèters 
(PBDE).  
 
La Directiva RoHS anterior cobria diverses classes d'aparells 
elèctrics i electrònics, com ara aparells domèstics i aparells 
electrònics de consum i de TI, però ara s'ha ampliat a tots els 
aparells electrònics, cables i peces de recanvi.  
 
Encara es podrà concedir excepcions de no existir alternatives satisfactòries. La llista de substàncies prohibides es revisarà 
de forma periòdica. 
 
Els elements clau de la nova Directiva són els següents: 
 

· Ampliació gradual de les normes als equips elèctrics i electrònics, cables i peces de recanvi, amb vista al ple 
compliment per 2019; 

· Revisió de la llista de substàncies perilloses per a juliol de 2014 i de forma periòdica a continuació; 

Foto: Ñandutí 
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· Normes més clares i transparents per concedir excepcions a la prohibició de substàncies; 
· Major coherència amb el Reglament REACH relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les 

substàncies i preparats químics; 
· Aclariment d'importants definicions, i 
· Marcat «CE» pel qual s'indica el compliment de les normes europees reservat per als productes electrònics que 

també respecten els requisits RoHS. 
 
Tenint en compte la gran ampliació de l'àmbit d'aplicació, la nova Directiva introdueix uns períodes de transició de fins a 
vuit anys per als nous productes afectats per les normes. 
  
Els panells fotovoltaics estan exempts de la nova Directiva per ajudar a la UE a aconseguir els seus objectius d'eficiència 
energètica i d'energia procedent de fonts renovables. 
 
L'aplicació i el compliment són aspectes importants de les noves normes, que inclouen un mecanisme per facilitar a la 
Comissió controlar el seu compliment. 
  
Antecedents 
 
La Directiva 2002/95/CE sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i 
electrònics (RoHS I) va entrar en vigor el 13 de febrer de 2003. Estableix uns valors màxims rigorosos de plom, mercuri, 
cadmi, crom hexavalent, polibromobifenils o polibromodifenilèters en tipus específics d'aparells elèctrics i electrònics i ha 
d'adaptar-se periòdicament. Aquesta legislació ha impedit l'eliminació i possible alliberament en el medi ambient de molts 
milers de tones de substàncies prohibides. Ha facilitat canvis importants en el disseny d'aparells elèctrics i electrònics a la 
Unió Europea i a tot el món, a més de servir de model per a lleis similars fora de l'Espai Econòmic Europeu. 
 
Font:  
Unió Europea Press Releases (20 juliol de 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/912&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage
=en 
 
Europa finançarà projectes de compra verda i eco-innovadora 
La Unió Europea ha engegat diversos programes d'ajudes, tant per al sector públic com al privat, amb l'objectiu de 
fomentar la compra i contractació verda i d'implantar solucions innovadores. 

  
Els terminis per a la presentació de projectes per part de tots dos 
sectors finalitzen el proper mes de setembre. 
 
Per al sector privat, i fins al proper 8 de setembre de 2011, està obert el 
termini per a la presentació de projectes per al programa d'ajudes de la 
Unió Europea "Primera aplicació d'ecoinnovació i projectes de replicació 
al mercat" dins del marc del "Programa de Competitivitat i innovació 
(CIP)".  
 
La línia, que finança fins a un 50% dels costos elegibles té com a àrees 
prioritàries per a l'edició de 2011: els materials reciclats, els productes 
de construcció sostenibles, el sector de l'alimentació, l'aigua i els 
negocis o empreses "verdes". 
 
 

Per a l'administració pública i fins al proper 27 de setembre de 2011, la Direcció general d'empresa i Indústria de la 
Comissió Europea té obert el termini per a la presentació de propostes tendents a recolzar els i les responsables de 
contractació pública en la compra de solucions innovadores. Aquesta s'organitza en dues línies: una per desenvolupar 
accions de contractació pública de solucions innovadores; i l'altra per establir una plataforma europea dedicada a la 
contractació pública com a eina per a la innovació. 
 
En aquesta mateixa línia, dins del programa de treball del Setè Programa Marc per a tecnologies de comunicació i 
informació (TIC) de 2011-2012 s'inclou per primera vegada un nou tipus de suport a la compra i contractació pre-
comercial. A més de poder presentar propostes per a l'establiment de xarxes d'intercanvi sobre contractació pre-comercial, 
la línia de subvenció va a recolzar econòmicament a grups d'administracions públiques europees per realitzar accions de 
contractació pre-comercial de forma conjunta a certes àrees relacionades amb les tecnologies de comunicació i informació. 
La convocatòria romandrà oberta fins al 17 de gener de 2012. 
 
Font:  
Ambientum (4 agost 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/europa-financiara-proyectos-de-compra-verde-y-eco-innovadora.asp 
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Europa restringeix l'ús industrial de la creosota 
Després de l'enduriment de les normes per la Comissió Europea, l'1 de maig de 2013 entraran en vigor restriccions més 
severes aplicables als usos industrials de la creosota, producte químic tòxic conegut per la seva utilització en les travesses 
de fusta per a vies fèrries, els pals elèctrics i les tanques. 
  
La creosota, substància cancerígena, deixarà de poder comercialitzar-se al mercat de la UE excepte si una empresa rep 
l'autorització per fer-ho. L'ús de la creosota pels consumidors està prohibit des de 2003. 
 
La nova decisió de la Comissió modifica la Directiva sobre els biocidas i té el seu origen en una avaluació de risc dels 
efectes de la creosota en la salut humana i en el medi ambient. La creosota és cancerígena a qualsevol nivell i existeixen 
greus riscos mediambientals si la fusta tractada amb creosota entra en contacte directe amb el sòl o l'aigua. 

 
La creosota és un producte industrial de tractament preventiu de la fusta 
que porta usant-se més d'un segle, però la toxicitat del qual ha preocupat 
de manera creixent. 
 
La creosota és una barreja complexa de centenars de compostos diferents, 
inclosos hidrocarburs aromàtics bicíclics i policíclics (HAP), que són molt 
nocius per al medi ambient i plantegen riscos inacceptables per a les 
generacions futures. 
 
Les empreses ferroviàries encara usen àmpliament les travesses de fusta 
tractada amb creosota, especialment a les zones rurals o en llocs als quals 
resulta difícil arribar.  

 
També són molt coneguts els pals de fusta que s'utilitzen per a les línies de distribució d'electricitat o per als cables de 
telecomunicacions. El tancat agrícola i industrial també és un gran mercat per a la fusta tractada amb creosota. 
 
Les anàlisis del cicle de vida indiquen que, en determinats casos, no existeixen alternatives adequades. En conseqüència, 
els Estats membres poden autoritzar la seva comercialització per a usos definits clarament, si no existeixen alternatives 
menys perjudicials per al medi ambient. En aquests casos s'apliquen condicions rigoroses, amb mesures per protegir els 
treballadors de l'exposició al producte durant el tractament i la manipulació de la fusta. La consulta a les parts 
interessades, que va formar part del procés de presa de la decisió, ha indicat els avantatges socioeconòmics considerables 
d'usar creosota en determinades aplicacions. 
 
Font: 
Ambientum (29 juliol 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/europa-restringe-uso-industrial-creosota.asp 
 
La Comissió proposa reduir les emissions de diòxid de sofre del transport marítim en un 90 % 
Aconseguir una millor qualitat de l'aire està en camí gràcies a les propostes de la Comissió Europea per reduir el contingut 
de sofre dels combustibles utilitzats en el transport marítim. Les propostes han de rebaixar les emissions de diòxid de sofre  
fins al 90 % i les de partícules fines,  fins al 80 %. Els beneficis des del punt de vista de la salut pública es xifraran entre 
15 000 i 34 000 milions d'euros,  xifres molt superiors als costos previstos, que oscil·len entre 2 600 i 11 000 milions 
d'euros. Tenint en compte que gairebé la meitat de la població europea viu en zones en les quals encara no es compleixen 
els objectius de la UE en matèria de qualitat de l'aire, la contaminació atmosfèrica és un dels principals motius d'inquietud 
per als ciutadans.  
 
La legislació proposada revisa la Directiva quant al contingut de sofre de determinats combustibles líquids i incorpora noves 
normes de la OMI al Dret de la UE per garantir el seu compliment correcte i harmonitzat per tots els Estats membres de la 
UE. Conforme a les propostes, el contingut màxim de sofre autoritzat en els combustibles utilitzats en el transport marítim 
en zones vulnerables com el Mar Bàltic, el Mar del Nord i el Canal de la Manxa es rebaixarà del percentatge anterior de 
l'1,5 % al 0,1 % des de l'1 de gener de 2015. Altres zones hauran de registrar reduccions majors fins i tot, des del 4,5 % 
fins al 0,5 %, a tot tardar l'1 de gener de 2020. 
 
Els bucs podran utilitzar tecnologies equivalents, tals com els sistemes de depuració de gasos de fuita, com a alternativa a 
l'ús de combustibles amb baix contingut de sofre. Altres canvis importants proposats són una notificació i verificació més 
unificada i disposicions sobre el mostratge ajustades a les normes internacionals. La proposta s'aplicarà progressivament 
de 2015 a 2020. Mentrestant, la Comissió formularà en 2012 una sèrie de mesures a mitjà i llarg termini en el marc de la 
«caixa d'eines del transport sostenible per vies aquàtiques» a  l’efecte de fomentar el transport marítim de curta distància 
sostenible i competitiu. 
 
Si bé les noves normes representaran un desafiament per als sectors afectats, l'ús de tecnologies de reducció alternatives 
rebaixarà de forma important els costos de compliment i estimularà la innovació i l'eficiència en l'ús dels recursos.  
La revisió proposada és un esforç per solucionar els problemes persistents de qualitat de l'aire mentre la Comissió 
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procedeix a una revisió més àmplia de la política atmosfèrica, prevista per abans de 2013. La proposta es basa en 
consultes a les parts interessades i en diversos estudis sobre els costos i beneficis de les mesures projectades, així com 
sobre la seva possible incidència en el sector del transport marítim.  
 
Font:  
Unió Europea Press Releases (15 juliol 2011)  
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/11/888&format=html&aged=0&language=es&guilanguage=en 
 
Llum verda  als primers règims de sostenibilitat dels biocarburants a la UE 
Els biocarburants poden ser una resposta respectuosa amb el medi ambient per substituir als combustibles fòssils. Ara bé, 
cal evitar que la selva tropical i les torberes riques en carboni es converteixin en plantacions de palmell per a oli o de canya 
de sucre. També cal assegurar-se que es produeixi una disminució tangible de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle en 
comparació de la dels combustibles fòssils. Per a això, la sostenibilitat dels biocarburants ha de demostrar-se, bé a través 
dels Estats membres, o de règims voluntaris aprovats per la Comissió Europea. La Comissió ha reconegut avui set règims 
voluntaris: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU XARXA, RSB EU XARXA, 2BSvs, RSBA i Greenergy. Aquest reconeixement incideix 
directament en 27 Estats membres. 
 
Per rebre subvencions estatals, o ser tinguts en compte a l'efecte dels objectius nacionals obligatoris en matèria d'energies 
renovables, els biocarburants consumits a la UE, tant si es produeixen localment com si són importats, han d'ajustar-se als 
criteris de sostenibilitat. La finalitat d'aquests criteris és evitar que zones de gran biodiversitat i elevades reserves de 
carboni siguin reconvertides en zones de producció de matèries primeres destinades a la fabricació de biocarburants. En la 
pràctica això significa que els biocarburants fabricats amb el producte de collites conreades en territoris que anteriorment 
eren selves o prades, amb el seu ecosistema propi, no poden considerar-se sostenibles. D'altra banda, l'emissió de gasos 
d'efecte hivernacle ha de ser, considerant tota la cadena de producció, almenys un 35 % inferior a la dels combustibles 
fòssils. 
Aquest percentatge s'anirà fent més estricte amb el temps. 
 
Font:  
Unió Europea Press Releases (19 juliol 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/11/901&format=html&aged=0&language=es&guilanguage=en 
 
Directiva europea sobre residus radioactius 
El Consell Europeu ha adoptat la "directiva relativa a la gestió del combustible usat i els residus radioactius" proposada per 
la Comissió Europea el 3 de novembre de 2010. Aquesta directiva estableix les normes vinculants per a la gestió dels 
residus radioactius de la Unió Europea. Exigeix als Estats membres presentar com a més tard l'any 2015 un programa 
detallat que fixi un calendari i les modalitats de gestió dels residus de forma definitiva. 

 
Està previst que la directiva entri en vigor al setembre de 
2011. Per Günther Oettinger, Comissari europeu d'energia, 
"aquesta directiva suposa un gran avanç per a la seguretat 
nuclear en la UE.  
 
La Unió adquireix així compromisos pel que fa a la gestió final 
dels residus radioactius". 
 
Context i sol·licituds 
Els Estats Membres han de realitzar programes nacionals 
sobre la gestió final dels residus i comunicar-los com a més 
tard a la Comissió Europea en 2015.  
 

La CE els examinarà i podrà sol·licitar la seva modificació. Aquests programes nacionals hauran de tenir un calendari fix i 
concret que marqui la construcció dels centres d'emmagatzematge definitiu, així com la descripció de totes les activitats 
necessàries per engegar les solucions previstes. Igualment hauran d'especificar els costos i els mecanismes de finançament 
i hauran d'actualitzar-se regularment. 
 
Dos Estats Membres o més podran decidir utilitzar un únic centre d'emmagatzematge final i implantar-lo al territori d'un 
d'ells. Si s'exporten residus cap a un país que no pertany a la UE, les condicions seran estrictes i aquest haurà de comptar 
amb un AGP. 
 
Al costat d'això, la CE sol·licita que els treballadors i la població en general estiguin informats sobre aquest tema. 
 
Font:  
Foronuclear (20 juliol 2011) 
http://www.foronuclear.org/es/noticias/ultimas-noticias/119284 
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Espanya: 
 
El Congrés aprova la Llei de Residus i Sòls Contaminats 
El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui, 29 de juliol, la nova Llei de Residus i Sòls Contaminats, aprovada pel Congrés 
dels Diputats el passat dia 14. Una normativa que va iniciar els seus tràmits a les Cambres a mitjans de 2010 i que duu a 
terme la transposició de la Directiva Marc de Residus 2008/98/CE del 19 de novembre de 2008, després d'un procés de 
consultes amb agents socials, organitzacions de consumidors, empreses implicades i associacions ecologistes. 

 
La nova regulació espanyola de residus vol donar resposta tant 
al continu augment dels residus a Europa com a la creixent 
activitat econòmica vinculada a la gestió dels mateixos.  
 
També recull i implanta el criteri europeu de desenvolupar 
mesures actives per a la prevenció i gestió de residus, que 
hauran d'implementar les Comunitats Autònomes com a 
responsables directes d'aquesta competència. 
 
En el text, es defineixen així mateix conceptes, fins ara poc 
explicitats, com a “residu”, “valorització”, “reutilització”, 
“reciclat”.  
 
Amb aquesta Llei es veu també reforçat i definit, entre d’altres, 
el concepte de “embalatge sostenible”, que és aquell que al 
llarg de tot el seu cicle de vida compleix amb una sèrie de 
requisits ecològics fonamentals per a la sostenibilitat dels 
circuits de producció, distribució i consum de tot tipus de 

productes, segons reflecteix la disposició addicional 11ª, que apunta a la necessitat de la "introducció generalitzada i 
gradual, en la cadena de distribució comercial, d'envasos i embalatges fabricats amb matèries primeres sostenibles, 
renovables i biodegradables, considerant els seus diferents impactes mediambientals i econòmics", com a continuació a la 
decidida política d'eliminació total de les bosses de plàstic comercials d'un sol ús.  
 
També l'apartat 23 de l'Annex IV fa referència a la necessitat d'apostar per embalatges ecològics, a través del "foment de 
la utilització d'envasos i embalatges fabricats amb matèries primeres renovables, reciclables i biodegradables, com el 
paper, el cartró ondulat, el cartró compacte o la fusta." Queden per tant fora d'aquesta categoria altres materials com els 
derivats del plàstic (polietilè, PET, PVC, poliexpan, etc.). 
 
Així mateix, la Llei estableix unes taxes de reciclat entorn del 50%, exigint la separació de tot tipus de residus de paper, 
plàstic, vidre i metalls, la recollida selectiva dels quals haurà d'estar sistematitzada en 2015. S'estima un volum total de 
residus urbans afectats de 24 Mt anuals, 3,5 Mt de les quals corresponen a envasos domèstics. 
 
S'introdueixen, a més, mecanismes per prioritzar el reciclatge dins de la UE enfront de les exportacions a països asiàtics, 
evitant així les emissions de CO2 que comporta aquest transport a llarga distància. 
 
Com s'apunta, un dels aspectes remarcables d'aquesta Llei, amb impacte més immediat en els consumidors, és la situació 
en la qual queden les bosses de plàstic d'un sol ús, que hauran de ser substituïdes gradualment per altres fabricades 
íntegrament a partir de materials biodegradables. Els terminis marcats estableixen el 60% de compliment en 2013, 70% en 
2015, 80% en 2016 i 100% per 2018. 
 
Font:  
Euractiv (29 juliol 2011)  
http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=3553 
 
Rebutgen la decisió del govern canari de recórrer el catàleg espanyol d'espècies amenaçades 
La Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO/BirdLife) i el Fons Mundial per a la naturalesa (WWF Espanya) van considerar 
inútil el recurs del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades per part del Govern canari, perquè posa en perill el nivell de 
protecció de les espècies a l'arxipèlag. 
 
Les ONG van anunciar que analitzaran l'estat de conservació de totes les espècies canàries i proposaran la inclusió al 
Catàleg Espanyol de totes aquelles que compleixin amb els criteris requerits per ser catalogades com a espècies 
amenaçades. 
El Govern Canari ha recorregut al Tribunal Constitucional el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades amb l'argument que 
el Ministeri de Medi ambient no té competències per incloure espècies que es distribueixin més o menys exclusivament a 
Canàries.  
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El Govern Canari ha pres aquesta decisió en contra d'un informe del Consell Consultiu de Canàries (Dictamen 372/2011 de 
9 de juny de 2011) i contra tota la jurisprudència del Tribunal Constitucional. 
 
El Tribunal Constitucional ha declarat de forma reiterada que la normativa bàsica, entre la qual es troba el Catàleg 
Espanyol d'Espècies Amenaçades, suposa un mínim nivell de protecció que la legislació autonòmica pot completar, reforçar, 
ampliar i millorar, sempre que aquestes normes autonòmiques siguin compatibles, no contradiguin, ignorin, redueixin o 
limitin la protecció establerta en la legislació estatal. Les ONG estan convençudes que l'alt Tribunal tornarà a fallar de la 
mateixa manera rebutjant els arguments del Govern Canari. 
 
Segons SEO/BirdLife i WWF Espanya, el Govern Canari pensa que pot fer la seva, no obstant això, la Constitució Espanyola 
assegura uns nivells mínims de protecció de la naturalesa que són dictats per les corts Espanyoles i per l'Administració 
General de l'Estat. Aquest és el cas del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades.  
 
Font:  
Ecoestrategia (1 agost 2011) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-11 
 
Bilbao reduirà les seves emissions gràcies a la implantació d'un sistema de prioritat semafòrica 
Bilbao aplicarà les noves tecnologies per optimitzar el servei de transport públic municipal i reduir les emissions de CO2, 
gràcies a l'engegada definitiva, a partir de demà, del Sistema de Prioritat Semafòrica de Bilbobus. 

 
Aquest procediment, que s'implantarà a 40 nous encreuaments i beneficiarà al 
90% de les línies de Bilbobus, permetrà disminuir 7,2 tones de CO2 a l'any i 
augmentar la velocitat del servei, interferint el mínim possible i d'una manera 
controlada en el trànsit de vehicles. 
 
D'aquesta forma, l'Àrea de Circulació i Transports de l'Ajuntament de Bilbao ha 
optat per aplicar les noves tecnologies i aprofitar el Sistema d'Ajuda a l'Explotació 
(SAE), implantat ja en la totalitat de la flota de Bilbobus que, a través de satèl·lits 
GPS, transmeten el lloc exacte de localització de cada autobús, permetent decidir –
depenent del trànsit de vehicles del moment i dels temps d'arribada de les línies- 
en quin moment és més adequat aplicar la preferència, a través del Sistema 
Centralitzat de Regulació Semafòrica. 
 
Antecedents, proves pilot i resultats 
L'engegada d'aquesta iniciativa, que ha costat una inversió de 105.000 euros, ve 
precedida de dues proves pilot.  
 

La primera, data de 2009, quan es va provar en cinc encreuaments dels barris de Txurdinaga i Otxarkoaga i va servir per 
establir les millors localitzacions per a la seva implantació definitiva.  
 
Així mateix, al juny d'aquest any es va realitzar un últim període de proves i es van analitzar els recorreguts de les línies 27 
i 77 (en Rekalde) i de les línies 13, 18 i 71, de les quals es van llançar els càlculs d'estalvi en sostenibilitat previstos. 
 
La priorització del servei per Bilbobus garantirà el compliment de la Llei d'Accessibilitat en els encreuaments i permetrà 
reduir no només els temps de recorregut i les emissions contaminants, sinó també el nombre de parades i arrencades dels 
vehicles i millorarà la sensació de confort dels usuaris i usuàries. 
 
Font:  
Ambientum (29 juliol 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/bilbao-reducira-emisiones-gracias-implantacion-sistema-prioridad-
semaforica.asp 
 
AEE adverteix de l'elevat risc de destrucció d'ocupació si no s’aprova la nova regulació per al sector eòlic 
L'Associació Empresarial Eòlica (AEE) recorda al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITYC) la necessitat urgent de 
dotar el sector d'un nou marc regulatori que li permeti seguir endavant amb la seva activitat més enllà del 31 de desembre 
de 2012, data en què venç el Reial decret 661/2007. 
 
Si la nova normativa no tira endavant abans de les eleccions del 20 de novembre, la incertesa regulatòria podria allargar-se 
almenys un altre any més, amb la consegüent destrucció de riquesa i ocupació i el risc que no es compleixin els objectius 
del Pla d'Energies Renovables 2011-20. 
 
AEE insisteix des de fa més de dos anys en la necessitat de desenvolupar el nou marc donat el llarg període de maduració 
dels projectes eòlics i la necessitat del sector de planificar amb antelació. Ara, AEE demana al Govern un exercici de 
responsabilitat per evitar una paràlisi encara major d'un sector que dóna ocupació a més de 30.000 persones, suposa un 
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0,34% del PIB, exporta tecnologia per més de 2.000 milions d'euros i estalvia importacions de combustibles fòssils per 
1.500 milions d'euros a l'any. El sector eòlic ha perdut ja deu mil llocs de treball en els dos últims anys. 
 
Atès que els promotors no coneixen ni la retribució que s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2013, ni si existiran 
contingents, ni altres detalls regulatoris fonamentals, no realitzen comandes d'aerogeneradors, la qual cosa paralitza 
l'activitat dels fabricants. De fet, en 2010 només es van fer comandes per instal·lar 220 MW, la qual cosa contrasta amb 
una mitjana d'entre 1.500 i 2.000 MW en anys anteriors. Les comandes d'aerogeneradors en fàbrica es realitzen entre 1,5 i 
dos anys abans de començar la construcció d'un parc. 

 
Si els grans fabricants d'aerogeneradors es 
veuen abocats a deslocalitzacions i 
acomiadaments per la falta d'activitat, el mateix 
ocorrerà amb els altres fabricants de 
components, els promotors i les empreses que 
donen servei al sector. 
 
A més, AEE demana que s'habilitin pròrrogues 
que permetin realitzar els 1.400 MW inscrits en 
el Registre de Preassignació que tenen 
problemes per ser construïts abans de la data 
límit d'inscripció (el 31 de desembre de 2012) 
per raons no imputables als promotors, com 
són l'incompliment de la planificació de la xarxa 
de transport, el retard en línies de distribució o 
dificultats administratives.  
 

Aquests 1.400 MW suposen prop del 60% de la potència inscrita i per instal·lar en les fases de 2011 i 2012, les últimes 
previstes per l'actual regulació. 
 
Font:  
Ambientum (22 agost 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/aee-advierte-evado-riesgo-destruccion-empleo-aprueba-nueva-regulacion-
sector-eolico.asp 
 
Plataforma anti transgènics remet les seves peticions a la Junta per declarar Andalusia "lliure de 
transgènics" 
La Plataforma Andalusia Lliure de Transgènics (PALT) ha fet arribar les seves aportacions a l'administració andalusa per 
declarar Andalusia "lliure de transgènics", en una reunió que va tenir lloc el passat 26 de juliol entre representants de la 
plataforma i alts càrrecs i funcionaris de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Junta d'Andalusia. 
 
Segons ha informat en una nota la PALT, el motiu de la reunió era traslladar de forma directa les aportacions de la 
plataforma en matèria de transgènics a Andalusia, lliurades l'abril passat durant la Setmana Andalusa de Lluita contra els 
transgènics, i que se centraven en la modificació del Decret que regula el Comitè Andalús de Control d'Organismes 
Modificats Genèticament per obrir la participació dels agents socials. 
 
A més, demandava "la creació d'un registre públic andalús de localització de parcel·les conreades amb transgènics; prohibir 
els cultius transgènics en espais naturals protegits i en zones on la producció ecològica té una presència important i 
d'interès social i econòmic; establir un règim de responsabilitat estricta d'acord amb el principi "qui contamina paga"; i 
realitzar un estudi sobre la correcta aplicació de la normativa de traçabilitat i etiquetatge dels organismes modificats 
genèticament". 
La plataforma lamenta que les respostes "han estat escasses per a les peticions de la PALT, quedant la pilota a la teulada 
de l'administració andalusa que haurà de pronunciar-se davant les propostes presentades" i ha precisat que es preveu una 
propera reunió per a la tardor. 
 
Camps experimentals 
En el cas d'Andalusia els experiments per a l'assaig de cultius transgènics s'han sol·licitat a Alcalá del Río, Brenes, Lebrija, 
Els Palacios-Villafranca, El Corb, Dues Germanes, Ecija, Guillena, Marchena i Utrera, a la província de Sevilla; Algarrobo a 
Màlaga i Font Palmera-Villalón a Còrdova. Els cultius sobre els quals s'experimentarà seran blat de moro, patata, cotó i 
remolatxa. 
 
La PALT exigeix que la Junta d'Andalusia actuï d'ofici i exigeixi al Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí (MARM) la 
cancel·lació i prohibició d'aquestes sol·licituds com a integrants de la Comissió Nacional de Bioseguretat, "tal com ja han fet 
altres comunitats autònomes com la de València en el cas de l'arròs". 
 

Foto: Energías Renovadas 
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D'igual manera, sol·licita que "garanteixi el dret a la informació de consumidors i productors respecte a la situació real de 
l'agricultura i alimentació transgènica a Andalusia, així com que manifesti quina política real i concisa va a tenir enfront dels 
transgènics". 
 
Font:  
Portal del Medioambiente (9 agost 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9829/plataforma_anti_transgenicos_remite_sus_peticiones_a_la_junta_p
ara_declarar_andalucia_libre_de_transgenicos_/ 
 
La Junta planteja primar l'ús de productes ecològics en l'adjudicació per al servei de menjadors escolars 
La Junta d'Andalusia planteja ampliar el programa d'impuls a la introducció d'aliments ecològics en els centres educatius a 
través de les empreses de catering que gestionen els seus menjadors, de manera que preveuen una nova licitació per al 
proper curs en la qual es valorarà amb un deu per cent de la puntuació el fet que s'incorpori aquest tipus de productes 
ecològics. 
 
En aquesta ocasió, sortirà a concurs públic el servei de menjador de 59 centres educatius andalusos en dues modalitats, 
catering per 38 col·legis en els quals mengen prop de 2.700 escolars i cuina "in situ" en 21 centres, amb un total de més 
de 2.740 usuaris. 
 
En una nota, la Conselleria d'Agricultura i Pesca ha precisat que el 81 per cent de les empreses adjudicatàries de licitacions 
de contractació per al desenvolupament d'aquesta activitat durant el curs 2010-2011 oferien aliments ecològics en els seus 
menús, arribant així aquests a prop de 45.000 escolars. 
 
La Conselleria d'Agricultura i Pesca i la Conselleria d'Educació han desenvolupat una línia d'impuls a la introducció 
d'aliments ecològics en els centres educatius a través de les empreses de catering que gestionen els seus menjadors. 
 
D'aquesta forma, la Junta d'Andalusia busca "posar en valor aquests productes d'excel·lent qualitat obtinguts mitjançant 
tècniques respectuoses amb el medi ambient i promou l'educació dels més petits quant a hàbits d'alimentació saludable". 
 
La Conselleria d'Agricultura i Pesca, a més de recolzar als petits i mitjans productors ecològics, apropa els seus aliments al 
consumidor final i ofereix a través d'aquest programa, assessorament nutricional personalitzat als centres adscrits i 
jornades tècniques sobre nutrició ecològica dirigides al personal de cuina. 
 
Font:  
Portal del Medioambiente (10 agost 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9835/la_junta_plantea_primar_el_uso_de_productos_ecologicos_en_la_
adjudicacion_para_el_servicio_de_comedores_escolares/ 
 
La Guàrdia Civil deté al propietari d'un Zoo per tràfic d'espècies protegides 
La Guàrdia Civil, en la denominada operació "MOLLO", ha detingut a dues persones com a presumptes autors dels delictes 
de tràfic d'espècies protegides, estafa i falsedat documental. 
  
Les investigacions van començar el passat mes de juliol, quan els agents de l'Equip d'Investigació del SEPRONA de la 
Guàrdia Civil, van ser alertats que un veí de Badajoz guardava al seu domicili un primat, Mico Capuchino, animal que va 
adquirir a través d'Internet. 
  
Amb el desenvolupament de l'Operació, els agents van aconseguir esbrinar la identitat del venedor, un veí de la localitat 
malaguenya de Ronda, que va oferir l'animal a través d'Internet amb documentació no vàlida per a la seva tinença a 
particulars.  
 
Posteriorment es va poder esbrinar que el venedor es dedicava a la venda d'espècies protegides a través d'Internet, 
animals que li subministrava el propietari d'un Zoo de la província de Cadis.  
 
Així doncs, en la segona fase de l'operació, es va detenir a Cadis al propietari del Zoo, persona que presumptament lliurava 
els animals i la documentació al veí de Ronda per a la seva comercialització. 
  
Prohibits per a particulars 
 
Els animals s'obtenien a través d'un Zoo, amb documentació que no es correspon amb la legalment establerta a aquest 
efecte per a la seva tinença, tot això a fi d'aprofitar-se de la confiança dels compradors que a posteriori sofrien l'estafa. 
  
El propietari del Zoo ressenyava els animals com si haguessin nascut en les seves instal·lacions en captivitat, amb el 
propòsit d'obtenir la corresponent documentació per a la seva tinença en el citat centre, encara que posteriorment algun 
dels animals eren lliurats al veí de Ronda.  
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Els primats són espècies protegides. Per motius sanitaris i amb la finalitat de protegir la salut dels humans, el seu comerç i 
tinença per part de particulars estan prohibits. A més, solament poden posseir-se en centres d'investigació i zoològics 
autoritzats, mai per particulars. 
 
Font: 
Ambientum (22 agost 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Guardia-Civil-detiene-al-propietario-de-un-Zoo-por-trafico-de-especies-
protegidas.asp 
 
Catalunya: 
 
La Generalitat de Catalunya obre el procés de participació pública per a l’elaboració del Pla de l’Energia i del 
Canvi Climàtic 2012-2020 
L'objectiu és recollir el màxim d'informació, opinions i propostes tant d'entitats com d'empreses i de particulars i encaixar-
les en el full de ruta del Govern en matèria d'energia i sostenibilitat. 
La Generalitat de Catalunya, a través del departament d’Empresa i Ocupació i del de Territori i Sostenibilitat, ha iniciat el 
procés de participació pública per a l’elaboració del Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic 2012-2020. L’objectiu és recollir el 
màxim d’informació, opinions i propostes tant d’entitats com d’empreses i de particulars per tal de contribuir a l’elaboració 
dels eixos bàsics i de les principals línies d’acció de la política energètica i de mitigació del canvi climàtic de Catalunya. 
 

El procés de participació consta, per una banda, de 
reunions sectorials amb els principals actors dels 
sectors de l’energia i del medi ambient per tal de 
copsar les seves propostes, capacitats i inquietuds i 
encaixar-les en el full de ruta del Govern en matèria 
d’energia i sostenibilitat. En aquestes sessions hi 
prenen part empreses del sector de l’energia i del 
medi ambient, col·legis professionals, grups 
ecologistes, agrupacions de consumidors, 
associacions de municipis, patronals i sindicats, entre 
d’altres. 
 
Per l’altra banda, tots els ciutadans podran adreçar a 
l’Institut Català d'Energia (ICAEN) les seves 
propostes, idees i valoracions mitjançant un formulari 
accessible des de l'apartat Més informació situat més 
avall. 
 
Aquestes propostes s’afegiran als resultats dels 
treballs prospectius que tant el departament 
d’Empresa i Ocupació com el de Territori i 
Sostenibilitat ja estan duent a terme.  
 

El Pla pretén adequar la política energètica del país a l’actual escenari internacional, amb una previsió de preus del petroli 
elevats; donar resposta a unes majors exigències de qualitat del subministrament energètic i de disminució de l’impacte 
ambiental en la producció i ús de l’energia per part de la societat catalana; i considerar l’energia com un factor de 
competitivitat, no només per a les empreses sinó com a sector econòmic en si mateix. 
 
Per això, el document s’estructurarà sobre quatre eixos: garantia i qualitat de subministrament, autonomia energètica, 
estalvi i eficiència energètica i sostenibilitat del nou model energètic tant des del punt de vista econòmic com social i 
ambiental. Es preveu que el nou Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 estigui finalitzat a finals d’any. 
 
Font:  
ICAEN (24 julio 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.92f39315c7cce99ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=617c4b1d8ff6d210
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=617c4b1d8ff6d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&cont
entid=ba3b69143c051310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES 
 
L’IREC participa en el projecte MARIE per a la millora de l’eficiència energètica d’edificis existents a l’àrea 
mediterrània 
El projecte tindrà una durada de tres anys i compta amb un pressupost de sis milions d'euros. 
L'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) ha signat un acord de consorci amb 22 socis més de diferents regions 
mediterrànies per tal de participar en el desenvolupament del projecte MARIE (Mediterranean Building Rethinking for 
Energy Efficiency Improvement). L'objectiu principal del projecte és establir els fonaments tècnics, econòmics i socials per 
a la renovació energètica a gran escala de l'actual parc d'edificis de la Mediterrània i en el marc de les polítiques de la UE. 

Foto: Ecoguia Empordà 
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El projecte, que va ser aprovat a finals de febrer del 2011 i es va iniciar l'abril d'aquest mateix any, té un pressupost de 6 
M € i està cofinançat pel programa Med de la Unió Europea i per les diferents entitats que participen en el projecte.  
 
 El projecte MARIE està liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i compta amb la 
participació de regions mediterrànies de països com ara França, Itàlia, Grècia, Malta, Eslovènia, Montenegro i Xipre. Signat 
recentment, el projecte pretén superar les principals barreres de mercat, institucionals i financeres, i crear oportunitats de 
desenvolupament sostenible a la regió mediterrània. MARIE inclou activitats pilot per poder provar les solucions i/o els 
serveis més eficients, com també les mesures desenvolupades, i per garantir l'impacte territorial. 
 
Antoni Martínez, director general de l'IREC afirma que: “la signatura d'aquest projecte dóna un impuls molt important a la 
recerca sobre l'eficiència energètica en rehabilitació que estem duent a terme des del grup d'Edificació i Energia Tèrmica de 
l'IREC”. I afegeix que: “aquest conveni permetrà, a més a més, col·laborar amb països de l'àrea mediterrània amb 
característiques climàtiques similars a les nostres i definir les estratègies i les solucions específiques de rehabilitació 
energètica d'edificis per a la regió mediterrània”. 
 
Font:  
IREC (juliol 2011) 
http://www.irec.cat/index.php/ca/dummy/10-noticies-irec/172-lirec-participa-en-el-projecte-marie-per-a-la-millora-de-
leficiencia-energetica-dedificis-existents-a-larea-mediterrania 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua posa en servei la depuradora de Figuerola d'Orcau (Isona i Conca Dellà), la 
setena a la comarca del Pallars Jussà 
Aquesta estació depuradora d’aigües residuals ha suposat una inversió propera als 340.500 euros, finançats en un 80% pel 
Fons de Cohesió de la Unió Europea 
 
La instal·lació té una capacitat de tractament de 80 m3/dia i retornarà les aigües depurades al reg de la Font 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha posat recentment en servei la depuradora i els col·lectors en alta  de Figuerola d’Orcau, 
en el municipi d’Isona i Conca Dellà, a la comarca del Pallars Jussà. Aquesta actuació ha tingut un cost proper als 340.500 
euros, finançats en un 80% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea. 
 
La depuradora, que és de tipus compacte amb tractament biològic, està dissenyada per a un cabal de 80 m3/dia i retornarà 
les seves aigües al reg de la Font, afluent del riu de Conques (conca de la Noguera Pallaresa). A més, s’ha construït una 
xarxa de col·lectors de prop de 280 metres de longitud. 
 
A data d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95% de la població catalana. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya (1 agost 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.45917e5022fc50a45f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=d530e834b9e9621
0VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&cod_noticia=117809&vgnextchannel=d530e834b9e96210VgnVCM1000
000b0c1e0aRCRD 
 
La recollida selectiva de residus a la demarcació de Girona continua creixent, però no aconsegueix la 
mitjana catalana 
La generació per càpita en el conjunt de la demarcació de Girona és d'1,80 kg/hab/dia. 
La recollida selectiva bruta en aquestes demarcacions se situa en 33,27%, amb un creixement del 11,33% 
 
Generació de residus. 
Segons les últimes dades estadístiques de residus municipals corresponents al 2010, en el conjunt de la demarcació de 
Girona es van generar un total de 485.703,79 tones de residus municipals, que equival a una ràtio d'1,80 kg/hab/dia. 
Aquesta xifra se situa per sobre de la mitjana de Catalunya, que és d'1,53 kg/hab/dia. 
Respecte a les dades de l'any 2009, la generació s'ha incrementat un 0,53%, a pesar que la generació per càpita es manté 
estable. 
 
La comarca que genera més residus per càpita és el Baix Empordà (2,29 kg/hab/dia), a causa del marcat caràcter turístic 
d'aquest territori. 
 
Les comarques que generen menys residus per càpita són el Gironès (1,20 kg/hab/dia), seguit del Pla de l'Estany (1,44 
kg/hab/dia) i la Garrotxa (1,49 kg/hab/dia), les tres per sota de la mitjana de Catalunya. 
 
Recollida selectiva bruta total de residus 
Quant a la recollida selectiva bruta de residus municipals, s'ha situat en 161.617,29 tones (un 33,27% per sobre dels 
residus municipals generats). Això suposa un increment de l'11,33% respecte a l'any 2009, en què es van recollir un total 
de 145.174 tones. 
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Malgrat l'increment de la recollida selectiva bruta, els resultats conjunts en aquestes comarques estan per sota de la 
mitjana de Catalunya, que és del 40,57%. 
 
Aquests valors corresponen al que es denomina recollida selectiva bruta, que engloba tots aquells residus recollits 
mitjançant els sistemes que tenen els municipis per a la recollida selectiva. Inclou, per tant, els impropis, és a dir, aquells 
residus que trobem en cadascun dels sistemes de recollida però que no corresponen a la fracció principal demanada. 
 
La comarca amb el percentatge més alt de recollida selectiva bruta és el Pla de l'Estany, que ha aconseguit el 39,88%. 
La comarca amb el percentatge més baix de recollida selectiva bruta és la Selva, amb el 27,22 %. 
Cap comarca supera la mitjana de Catalunya. 
Els percentatges estan calculats respecte de la quantitat de tones recollides en 2009. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya (28 juliol 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.45917e5022fc50a45f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=10b6d715053d721
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&cod_noticia=117488&vgnextchannel=10b6d715053d7210VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD 
 
Primer número del Butlletí d'Etiquetatge ecològic 
Butlletí dels sistemes d'etiquetatge ecològic de productes i serveis: Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental i Etiqueta 
ecològica de la Unió Europea. 
 
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea són sistemes d’etiquetatge ecològic 
de productes i serveis. Són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que identifiquen i certifiquen de manera oficial que 
certs productes o serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient tenint en compte tot el seu cicle de vida. Els 
productes i els serveis ecoetiquetats compleixen criteris ambientals estrictes establerts prèviament. 
 
En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, l’organisme competent per concedir aquestes etiquetes ecològiques és la Direcció 
General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. Així que té competència en la concessió del 
Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea.  
 
En aquest butlletí trobareu notícies, estadístiques i webs d'interès sobre Els sistemes d’etiquetatge ecològic d’aquesta 
manera es pretén estimular la millora ambiental dels productes i els serveis del mercat. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya (18 juliol 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c243402
10VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&c
ontentid=115433b623c31310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 
Conveni de col·laboració amb l'Agència de l’Energia del Pla de l’Estany  
L'acord permetrà introduir l’estalvi i l’eficiència energètica en la gestió municipal dels 11 municipis integrats en el Consell 
Comarcal del Pla de l'Estany. 
 
La directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Maite Masià, i el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi 
Xargay, han signat avui un conveni de col·laboració per a realitzar treballs de gestió energètica als pobles d’aquesta 
comarca. L’acord pretén fomentar les mesures d’estalvi i eficiència energètica en els edificis i instal·lacions públiques dels 
11 municipis integrats en el Consell, i també millorar-ne els criteris de gestió dels recursos energètics.  
 
El conveni estableix diferents mecanismes de col·laboració entre l’ICAEN i l’Agència d’Energia del Pla de l’Estany, ens 
dependent del Consell Comarcal,  en matèria de comptabilitat energètica en els municipis de la comarca, en l’elaboració 
d’estudis tècnic i legals per a la incorporació d’empreses de serveis energètics a la gestió de l’energia en els municipis, i en 
l’àmbit de la formació i la divulgació. L’ICAEN també donarà suport a la consolidació tècnica de l’Agència. 
 
Una de les mesures que es durà a terme en el marc del conveni serà l’estudi de del control centralitzat dels serveis de 
gestió energètica del diferents municipis, de manera que s’analitzi la viabilitat de la concentració i externalització 
d’aquestes tasques. Aquest estudi es realitzarà, de forma prioritària, en els municipis amb un menor volum d’habitants. 
 
Amb aquest acord, l’ICAEN i l’Agència de l’Energia del Pla de l’Estany es fixen com a objectiu superar algunes de les 
barreres que impedeixen que els municipis assumeixin una gestió integral energètica, com ara la manca de recursos 
humans i tècnics o bé la manca d’informació i assessorament tècnic. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya (25 juliol 2011) 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.92f39315c7cce99ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=617c4b1d8ff6d210
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=617c4b1d8ff6d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&cont
entid=52e07a84b9061310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES 
 
CEDAT-URV: 
 
S'obre el tercer període de preinscripció del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV per al curs 
2011-12 
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. 
 
L'aplicació informàtica està en funcionament des de l'inici del termini de preinscripció. 
Preinscripció on-line: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/index.jsp 
Per consultar l'estat de la preinscripció: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/estat.jsp 
Documentació requerida per 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 
 
La Revista Catalana de Dret Ambiental acaba de publicar el número 3 
La "Revista Catalana de Dret Ambiental" es el resultat d'una col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. 
Aquesta publicació semestral pretén contribuir a divulgar el treball dels investigadors d'aquest àmbit científic arreu, així 
com ser una font d'informació de referència per a tots aquells interessats en aquesta matèria. El podeu consultar a 
www.rcda.cat. Si us registreu a la RCDA rebreu les alertes electròniques i el sumari cada vegada que surti un nou número. 
 
Font:  
CEDAT (26 juliol 2011) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#265 
 
Participació de diversos investigadors del CEDAT al congrés GAJE 
De l'11 al 15 de juliol la Facultat de Dret de la Universitat de València va acollir la sisena edició del Congrés Mundial “Global 
Alliance for Justice Education” (GAJE), organitzada per l’ Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València 
amb la col·laboració del CEDAT i la Universitat Rovira i Virgili, entre altres institucions. 
 
L'objectiu d'aquest prestigiós congrés era crear un fòrum d'intercanvi d'idees i experiències sobre l'educació dels estudiants 
de dret en la justícia i el model pedagògic de les clíniques jurídiques. Diversos investigadors i professors del CEDAT van 
participar com a ponents en vàries de les sessions que es van celebrar al llarg de la setmana, amb la finalitat de donar a 
conèixer la filosofia i el recorregut de la Clínica Jurídica Ambiental del CEDAT.  
 
Font:  
CEDAT 
 
Seminari sobre Clíniques Jurídica i Justícia Ambiental 

El passat 18 de juliol, a l'aula Seminari 1, es va celebrar un seminari a càrrec 
de la Sra. Helen Kang (Associate Professor and Director of Environmental Law 
and Justice Clinic, Golden Gate University School of Law, USA), el Sr. Dean 
Hill Rivkin (Professor, College of Law, University of Tennessee, USA) i el Sr. 
Yves Le Bouthillier (Associate Professor, University of Ottawa), en el qual es 
va crear un interessant intercanvi d'idees en relació amb el fonament i el 
funcionament de les clíniques jurídiques ambientals, a partir de les 
experiències dels tres convidats en el marc de les seves respectives clíniques. 
Font: 
CEDAT (13 de juliol 2011)  
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#262 

 
Foto: CEDAT 
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Congrés Anual de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la IUCN. La URV serà la seu del Congrés en el 2014. 
Entre el 3 i el 7 de juliol es va celebrar en Eastern Cape, Sud-àfrica, el Congrés Anual de l’Acadèmia de Dret Ambiental de 
la IUCN, la xarxa de 149 universitats de tot el món on es fa formació i investigació en dret ambiental, a la qual pertany la 
URV, a través del CEDAT. La Dra. Maria Marquès és una de les dues co-presidentes d'un dels Comitès de la Xarxa, el de 
docència i capacitació.  
 
Al Congrés s'han designat les seus de les edicions corresponents a 2013 i 2014. El Congrés corresponent al 2013 serà 
organitzat per la University of the South Pacific, a la Facultat de Dret, situada a Vanuatu. L'organització del congrés 
corresponent al 2014 ha estat assignada a la Universitat Rovira i Virgili. 
 
Font:  
CEDAT (11 juliol 2011) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#262 
 
Sílvia Anna Berbís ha guanyat el III Concurs de Fotografia Digital 

En aquesta edició, el tema era el nou edifici del campus Terres de l'Ebre, i ha 
guanyat la fotografia amb el lema "Amunt campus Ebre".  
 
Sílvia Anna Berbís és estudiant del Màster de Dret Ambiental, i la foto 
encapçalarà la Memòria de la URV del curs 2010-11. 
 
En el concurs, obert a tota la comunitat universitària de la URV, van participar 
trenta persones amb els seus treballs.  
 
La vicerectora d'Estudiants i Comunitat Universitària, María Bargalló, lliurarà 
el premi, 690 €, a l'estudiant de la URV. 
 
 

 
Font:  
URV (7 juliol 2011) 
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia011983.htm 
 
El professor Dr. Marcos A. Orellana del Centre d'Investigació de Dret Internacional de Washington visita el 
CEDAT 
Del 18 al 26 de setembre el professor Dr. Marcos A. Orellana (LL.M., S.J.D.) serà a la Universitat Rovira i Virgili com a 
professor convidat pel CEDAT. L'objectiu de la seva estada serà impartir algunes sessions magistrals sobre Drets humans i 
medi ambient  al Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV i intercanviar experiències i projectes amb els 
investigadors i investigadores del CEDAT. 

El professor Dr. Marcos A. Orellana és advocat, Director del programa sobre 
Drets Humans i Ambient en el Centre per al Dret Internacional Ambiental 
(CIEL) a Washington, DC des del 2002. 
 
Abans d'unir-se al CIEL, el Dr. Orellana va ser Investigador del Centre 
d'Investigació de Dret Internacional, a la Universitat de Cambridge en el Regne 
Unit, Acadèmic Visitant de l'Institut de Dret Ambiental a Washington DC, i 
Professor de dret a la Universitat de Talca, Xile. El Dr. Orellana també ha estat 
professor visitant a diverses escoles de dret, incloent la Universitat Paris 
Descartes (V) i el programa ambiental de la Universitat de Vermont. 
 
El Dr. Orellana va cursar els seus estudis de doctorat i mestratge al 
Washington College of Law de la American University, a Washington DC.  
 
En l'actualitat, el Dr. Orellana és Professor Adjunt en aquesta universitat. Aquí 
ha organitzat conferències internacionals, incloent entre  d’altres: “Organismes 
Financers Internacionals i Dret Internacional”; “El Consentiment Previ i 
Informat en el Dret Internacional”; i “Propietat Intel·lectual i Desenvolupament 
Sustentable”. Entre els cursos especialitzats que dicta es troben: “Organismes 
Internacionals i Desenvolupament Sustentable”; “Inversió Estrangera, Comerç 
Internacional, i Dret Internacional dels Drets Humans”; i “Dret Internacional 
del Mar”. 
 

Marcos Orellana ha actuat com a conseller jurídic del Ministeri de Relacions Exteriors de Xile. El Dr. Orellana també ha estat 
consultor de diverses organitzacions inter-governamentals i no-governamentals, incloent entre d’altres el Programa de les 
Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA), la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Amèrica Llatina i el Carib 

 

Foto: Sílvia Berbis 

 
Foto: CIEL 
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(CEPAL), l'Oficina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides (ACNUDH), i la Unió Internacional per a 
la Conservació de la Naturalesa (UICN). 
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/visita_marcos_orellana.pdf 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea:  
 
Decisión de la Comisión nº 510/2011, de 4 de agosto de 2011, por la que se amplía el plazo 
mencionado en el artículo 114, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en 
relación con las disposiciones nacionales por las que se mantienen los valores límite de plomo, bario, 
arsénico, antimonio, mercurio y nitrosaminas y sustancias nitrosables en los juguetes, notificadas 
por Alemania con arreglo al artículo 114, apartado 4  
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 214 de 19.8.2011, pàgs. 15-18 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:214:0015:0018:ES:PDF 
 
Directiva nº 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco 
comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos 
radiactivos 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 199 de 2.8.2011 
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=578601:cs&lang=fr&list=578601:cs,578630:cs,578603:cs,578642:cs,578613:cs,5786
12:cs,578620:cs,578596:cs,578605:cs,&pos=1&page=2&nbl=19&pgs=10&hwords= 
 
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 783/2011 de la Comisión, de 5 de agosto de 2011 , que modifica el 
Reglamento (UE) n ° 724/2010, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los 
cierres en tiempo real de determinadas pesquerías en el Mar del Norte y el Skagerrak 
 
Per a més informació:  
Diario Oficial núm. L 203 de 6.8.2011, pàgs. 7-8 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:203:0007:0008:ES:PDF 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión nº 489/2011, de 29 de julio de 2011 , por la que se concede la 
exención solicitada por Bélgica para la región de Flandes de conformidad con la Directiva 
91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos utilizados en la agricultura  
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 200 de 3.8.2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:200:0023:0028:ES:PDF 
 
Directiva nº 71/2011 de la Comisión, de 26 de julio de 2011 , por la que se modifica la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la creosota como sustancia 
activa en su anexo I Texto pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 195 de 27.7.2011, pàgs. 46-51  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:195:0046:0051:ES:PDF 
 
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 725/2011 de la Comisión, de 25 de julio de 2011, por el que se 
establece un procedimiento de aprobación y certificación de tecnologías innovadoras para reducir las 
emisiones de CO 2 de los turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) n ° 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 194 de 26.7.2011, pàgs. 19-24  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:194:0019:0024:ES:PDF 
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Reglamento (UE) n ° 720/2011 de la Comisión, de 22 de julio de 2011, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n° 272/2009 que completa las normas básicas comunes sobre la seguridad de la 
aviación civil en lo que se refiere a la introducción gradual del control de líquidos, aerosoles y geles 
en los aeropuertos de la UE Texto pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 193 de 23.7.2011, pàgs. 19-21 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:193:0019:0021:ES:PDF 
 
Reglamento (UE) n ° 691/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2011 , 
relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales Texto pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 192 de 22.7.2011, pàgs. 1-16  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0001:0016:ES:PDF 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión nº 441/2011, de 19 de julio de 2011 , sobre el reconocimiento 
del régimen «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 2009/28/CE y 
2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 190 de 21.7.2011, pàgs. 85-86  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:190:0085:0086:ES:PDF 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, nº 440/2011, de 19 de julio de 2011, sobre el reconocimiento 
del régimen «Round Table on Responsible Soy EU RED» para demostrar el cumplimiento de los 
criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 190 de 21.7.2011, pàgs. 83-84 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:190:0083:0084:ES:PDF 
 
Espanya:  
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
 
Per a més informació:  
BOE núm. 181 de 29/7/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf 
 
Orden ARM/2294/2011, de 19 de agosto, por la que se modifica la Orden ARM/2090/2011, de 22 de julio, 
por la que se establecen medidas provisionales de protección frente al caracol manzana "pomacea 
insularum" y "pomacea canaliculata” 
 
Per a més informació:  
BOE núm. 202 de 23/8/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/23/pdfs/BOE-A-2011-14073.pdf 
 
Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición 
 
Per a més informació:  
BOE núm. 160 de 6/7/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11604.pdf 
 
Catalunya: 
 
DICTAMEN 6/2011, de 20 de maig, sobre la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible 
 
Per a més informació:  
DOGC  núm. 5922  de 18/7/2011 
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5922/11192018.pdf 
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 JURISPRUDÈNCIA  
 
Unió Europea:  
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de junio de 2011 — Comisión Europea/Gran 
Ducado de Luxemburgo <<Incumplimiento de Estado — Directiva 98/83/CE — Aguas destinadas al 
consumo humano — Transposición incompleta e incorrecta>> 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial  núm. C 226 de 30.7.2011, pàgs. 8-9  
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=578541:cs&lang=es&list=578541:cs,578566:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&p
gs=10&hwords= 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 9 de junio de 2011 — Comisión 
Europea/República Francesa <<Incumplimiento de Estado — Directiva sobre los hábitats — Medidas 
insuficientes para proteger la especie Cricetus cricetus (hámster europeo) — Deterioro de los 
hábitats>> 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. C 226 de 30.7.2011, pàgs.  3-3 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:226:0003:0003:ES:PDF 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de mayo de 2011- peticiones de decisión prejudicial 
planteadas por el Raad van State - Países Bajos) - Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-165/09) / 
College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-166/09) / 
College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-167/09) / 
College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland <<Medio ambiente - Directiva 2001/1/CE - Autorización 
para la construcción y explotación de una central eléctrica - Directiva 2001/81/CE - Techos de emisión 
nacionales para determinados contaminantes de la atmósfera - Facultades de los Estados miembros durante 
el período transitorio - Efecto directo>> 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. C 211 de  16.7.2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:211:0004:0005:ES:PDF 
 
Espanya:  
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5325/2011, de 27 de julio de 2011, nº de recurso 
523/2008. Recurso contencioso-administrativo desestimación. Trasvase Tajo-Segura. Solicitud de 
planteamiento cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea. Innecesariedad de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Aguas excedentarias. Capacidad de los embalses para el almacenamiento de agua por 
los sedimentos. Caudal ecológico. Jurisprudencia. Imposición de costas por temeridad. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6085441&links=&optimiz
e=20110811 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5313/2011, de 27 de julio de 2011, nº recurso 
585/2008. Medio ambiente. Deslinde de vía pecuaria. Caducidad del procedimiento de deslinde. Doctrina 
jurisprudencial. Plazo prorrogado. Necesidad de notificación de la resolución aprobatoria del deslinde dentro 
del plazo establecido. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6085435&links=&optimiz
e=20110811 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5395/2011, de 27 de julio de 2011, nº recurso 
4624/2007.Costas y playas. Deslinde. Río tinto. Citación de la entidad recurrente en la persona de su 
administrador único. Inexistencia de indefensión. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6085442&links=&optimiz
e=20110811 
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Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5301/2011, de 27 de julio de 2011, nº de recurso 
5760/2008. Costas y playas. Deslinde marítimo terrestre. Marismas. Ausencia de transmutación de 
propiedad. Marismas. Título concesional. Desafectación tacita: improcedencia. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6085442&links=&optimiz
e=20110811 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5285/2011, de 21de julio de 2011, nº de recurso 
25/2008. Plan General de Ordenación Urbana de Olot. Desestimación de solicitud de reclasificación de suelo 
no urbanizable de protección agrícola para que pase a ser suelo urbanizable industrial. Valoración de la 
prueba. No ha lugar al recurso de casación 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6085415&links=&optimiz
e=20110811 
 
ARTICLES 
Instal·lació de calderes de biomassa en edificis 
Senyals de l’AEMA 2011. La globalització, el medi ambient i tú 
El TIPNIS des de la perspectiva de la conflictivitat 
Agricultura ecològica i canvi de paradigmes 
Keystone XL: ¿Un oleoducte cap a Europa? 
L’ economia verda alleuja però no sana 
 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
De la Mata Barranco, N. J., Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio. Oñati: Instituto Vasco de 
Administración Pública, 1998. 
Díaz Álvarez, M. C., Contaminación agraria difusa. Madrid: Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, DL 1989. 
Marc Pallemaerts (ed.), The Aarhus Convention at Ten: interactions and tensions between conventional international law 
and EU environmental law, Groningen: Europa Law Pub., 2011 
Medio ambiente, ingeniería y empleo : ponencias del 16 Seminario Internacional de la Federación Europea de Asociaciones 
de Ingenieros, celebrado en Madrid del 5 al 7 de octubre de1987, bajo el patrocinio del Comité Nacional Español de FEANI, 
el Instituto de la Ingeniería de España y el Instituto de Ingenieros Técnicos de España. Madrid: Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, 1990 
Paddock, L. et al. (eds), Compliance and enforcement in environmental law: toward more effective implementation, 
Cheltenham: Edward Elgar, 2011 
Sierra Sosa, L. y  Robertos Jiménez, J. (coord.), Migración,trabajo y medio ambiente : acercamientos teóricos en las 
ciencias socialesdesde el Caribe mexicano. México, D. F. : Universidadde Quintana Roo : Plaza y Valdés Editores, 2006. 
 
AGENDA  
 
Curs d'aprenentatge electrònic “La diplomàcia del canvi climàtic” 
 
El Programa de Diplomàcia Multilateral (PDM) de l'Institut de les Nacions Unides per a Formació Professional i 
Investigacions (UNITAR) en col·laboració amb l'Institut Matías Romero (Servei de Relacions Exteriors de Mèxic) organitza el 
curs d'aprenentatge electrònic titulat “La diplomàcia del canvi climàtic”. L'objectiu d'aquest curs és facilitar les negociacions 
multilaterals, el treball del sector públic i el compromís diplomàtic en relació amb el canvi climàtic a través d'una major 
comprensió de la seva ciència, del marc polític internacional i de les qüestions claus de negociació pel que fa a un futur 
acord post 2012. 
 
El curs començarà aquest proper dilluns 12 de setembre i tindrà una durada de vuit setmanes (finalitza el dia 6 de 
novembre). Encara queda un nombre limitat de places disponibles. 
 
Per a qualsevol altra pregunta relacionada amb el curs, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de: mdp-
elearning@unitar.org 
 
Lloc: En línia 
Dates: Del 12 de setembre al 6 de novembre  
Organitza: Programa de Diplomàcia Multilateral de l'Institut de Nacions Unides per a Formació Professional i Investigacions 
i l'Institut Matías Romero 
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Per a més informació: 
http://www.cuimpb.cat/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=54&lang=ca 
 
Seminari “L'adaptació al canvi climàtic. Perspectiva tècnica i jurídica” 
El canvi climàtic, tal com ja fa temps ha reconegut el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), és 
un fenomen que tindrà impactes importants a nivell econòmic, social i ambiental. Uns impactes que semblen inevitables 
(tot i les polítiques de mitigació impulsades pertot arreu) i que fan absolutament imprescindibles el disseny i execució 
d'estratègies d'adaptació a escala de la Unió Europea, estatal, subestatal i local.  
 
El seminari "L'adaptació al canvi climàtic. Perspectiva tècnica i jurídica" té com a objectiu analitzar els principals impactes 
del canvi climàtic, exposar els fonaments de les estratègies d'adaptació davant aquest fenomen i presentar les polítiques 
existents a escala internacional, europea i local, així com específicament a Catalunya. 
 
El programa provisional és el següent: 
8:30 a 9:00h. Inauguració del seminari 
Dr. Josep Enric Llebot. Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
Dra. Susana Borràs i Sr. Arnau Queralt. Directors del seminari. 
9:00 a 10:00h. Els impactes del canvi climàtic: una perspectiva global i europea. 
10:00 a 11:00h. Els impactes del canvi climàtic: la perspectiva de Catalunya. 
Sr. Xavier Cazorla. Coordinador tècnic del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. 
11:00 a 11:20h. Pausa-Cafè 
11:20 a 12:00h. Els impactes del canvi climàtic: exemples concrets 
Sr. Josep Lascuraín. Assessor ambiental. 
12:00 a 13:00h. L'adaptació al canvi climàtic: entre la incertesa i el risc. 
Sr. Pere Torres. Assessor en desenvolupament sostenible. 
13:00 a 14:00h. El marc jurídic de les polítiques d'adaptació al canvi climàtic. 
Dra. Susana Borràs. Professora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat Rovira i Virgili. 
15:00 a 16:00h. La governança de l'adaptació al canvi climàtic. Estratègies institucionals d'adaptació al canvi climàtic. 
Sr. Arnau Queralt. Assessor en desenvolupament sostenible. 
16:00 a 17:00h. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic a Catalunya 
Sr. Gabriel Borràs. Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
17:00 a 17:15h. Pausa-Cafè 
17:15 a 18:15h. Polítiques locals d'adaptació al canvi climàtic 
Sr. Joaquim Millan. Director d' Eurolocal i coordinador del seminari. 
18:15 a 19:15h. L'empresa davant l'adaptació a l'efecte del canvi climàtic 
Sra. Elvira Carles. Directora de la Fundació Empresa i Clima. 
19:15 a 19:30h. Presentació de conclusions 
Dra. Susana Borràs i Sr. Arnau Queralt. Directors del seminari 
 
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (Av. Catalunya 35, Tarragona) 
Dates: 24 d'octubre de 2011, de 9 a 19.30h  
Organitza: Centri d’Estudis de Dret Ambiental de la URV, Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis de Dret Local de la URV, 
Fundació Empresa & Clima, Europe Direct Tarragona, Associació Europa Som Tots, Eurolocal. 
 
Per a més informació: 
cedat@urv.cat 
 
Jornada de Millora i recuperació de la qualitat acústica 
 
L'objecte de la jornada és crear un espai d'intercanvi d'experiències i de debat de les diverses administracions amb 
competències sobre la gestió ambiental del soroll i experts en acústica ambiental sobre els plans d'acció. 
La jornada va dirigida a responsables, personal tècnic i persones interessades de les àrees d'activitats, d'urbanisme i de 
medi ambient de les diferents administracions; responsables i tècnics de les empreses vinculades en la realització de 
mesuraments acústics, mapes de soroll i plans d'acció i interessats en les eines de gestió ambiental del soroll i l'evolució de 
la normativa europea. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat us convida a participar en aquesta jornada que tindrà lloc el proper 20 de 
setembre a la sala d'actes de la Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat. 
 
Lloc: Sala d'Actes de la Secretària de Sostenibilitat i Medi Ambient, Departament de Territoti i Sostenibilitat ( Av. Diagonal 
523-525, Barcelona) 
Dates: 20 de setembre de 2011 de 9 a 14h 
Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Per a més informació: 



 
23

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Atmosfera/Contaminacio%20acustica/Jornades,%20curs
os%20i%20articles%20tècnics/2011/Jornada_Millora%20i%20recuperació%20de%20la%20qualitat%20acústica_A4.pdf 
 
Jornada de presentació de les ajudes a la promoció de l'estalvi i eficiència energètica 
 
Anualment, la Generalitat de Catalunya, a través del Institut Català d’Energia (ICAEN), posa a l'abast de les empreses un 
conjunt de línies d'ajudes per donar suport a les empreses en actuacions en l'àmbit de l'eficiència i l'estalvi energètic. 
Durant aquesta jornada es donaran a conèixer les característiques d'aquestes ajudes (requisits, passos a seguir,..) així com 
les novetats per a la campanya d'aquest any. 
 
L'objectiu de la jornada és donar a conèixer les línies d'ajuda que anualment convoca l’ Institut Català d’Energia per 
fomentar actuacions en el marc de l'estalvi i l'eficiència energètica. 
 
Cal confirmar l'assistència a l'àrea d'Informació, Serveis i Consultoria (Tel. 937 451 260 - Sra. Marta Va seguir / Sra. 
Montse Baldellou o ben serveis@cambrasabadell.org 
 
Lloc: Cambra de Comerç de Sabadell ( Av. Francesc Macià 35) 
Data: 20 setembre 2011 a les 9h 
Organitza: Institut Català d'Energia i Cambra de Comerç de Sabadell, amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/02_Agenda/Actes%20I%20Jor
nades/arxius/20110920_Programa_ajuts_Sabadell.pdf 
 
Subvencions per afavorir la mobilitat de professors visitants i d'estudiants en ensenyaments universitaris 
oficials de màster per al curs acadèmic 2011/2012, inclosos els desenvolupats conjuntament per 
universitats franceses i espanyoles. 
 
Aquestes subvencions tenen per objecte facilitar als estudiants matriculats en el curs 2011/2012 en un màster oficial d'una 
universitat espanyola, la realització d'aquelles activitats acadèmiques del màster que es desenvolupin en una província 
diferent a la de la universitat de matrícula o, si escau, en altres països de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que impliqui 
un canvi obligat de residència. 
 
Termini de sol·licitud: De 26 de setembre a 18 d'octubre de 2011-08-28 
Convoca: Ministeri d'Educació 
 
Per a més informació: 
http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-
estudiantes/master/movilidad-alumnos-master.html 
 
Fòrum euromediterráni sobre sostenibilitat  
 
El Global Eco Fòrum és una trobada internacional per a la societat civil, empreses, ONG i ciutadans en general que convida 
a la reflexió, el diàleg i la interacció creativa entre els participants. En la seva quarta edició adopta un enfocament especial 
sobre Green Economy i governança de la sostenibilitat, de camí a la cimera de la Terra Ric+20 el 2012. 
 
El programa d'aquest any combina conferències, tallers, formació "microtraining" i mostres culturals. 
A més, compta amb una sèrie de partners internacionals (Kyoto Club, Green Economy Coalition, WWF-Med, IUCN...) que 
tindran un paper clau en la focalització del fòrum a la regió Euro-Mediterrània. 
 
Lloc: Barcelona 
Dates: 25 i 26 octubre de 2011 
Organitza: Global Ecoforum 
 
Per a més informació: 
http://www.global-ecoforum.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=120&lang=es 
 
Universitat d'Alcalà. Curs d'estiu: "Règim jurídic i fiscal de les Energies Renovables" 
 
Les jornades sobre règim jurídic i fiscal de les energies renovables estan pensades per debatre sobre els principals 
problemes jurídics amb els quals es troben en l'actualitat els operadors del sector de les fonts energètiques netes en relació 
amb els diferents àmbits que els afecten. 
 
Entre altres qüestions s'abordaran el règim tarifari i les seves recents modificacions a la baixa, les llicències i autoritzacions 
dels diferents ens públics, la distribució de competències entre Estat, comunitats autònomes i corporacions locals o els 
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negocis jurídics més habituals en l'àmbit de les energies renovables, com serien el contracte de Project finance, les 
diferents garanties personals i reals, així com els aspectes immobiliaris relacionats amb tot això.  
 
Aquestes jornades tenen com a destinataris principals els professionals relacionats amb el sector de les fonts energètiques 
renovables (empreses productores d'equips, indústria energètica, administracions públiques, advocats especialitzats, etc.) i  
totes aquelles persones interessades a apropar-se a la regulació jurídica d'aquest sector. 
 
Per l'actualitat del tema objecte d'estudi s'estima que podrien participar en les jornades unes 100 persones de diferents 
sectors professionals relacionats amb les energies renovables o interessats en elles. 
 
Lloc: Rectorat de la Universitat d'Alcalà 
Dates: 22 i 23 de setembre de 2011 
Organitza: Universitat d'Alcalà 
 
Per a més informació: 
http://www.cedat.cat/_pdf/cursos/curso_verano.pdf 
http://www.uah.es/cultura_deportes/cultura/cursos_verano.shtm 
 
Cicle de conferències: Parlant de la sostenibilitat en un nou marc global 
 
Actualment, la crisi, el canvi ambiental global, el canvi de dimensió dels escenaris de vida (econòmics, però també 
d'hàbitat, de població, de cultures, etc.) requereixen una reflexió per adaptar-se a la nova situació, o millor encara, una 
reflexió proactiva per ser agents de la ràpida transformació en què estem immersos com a país. Aquest cicle de 
conferències pretén ser una aportació a aquesta reflexió. 
 
El canvi de regles explícites i implícites del món actual, la necessitat d'afrontar reptes com el canvi climàtic, la contaminació 
del mitjà en què vivim, i l'esgotament de recursos que sustenten l'actual model econòmic mundial; el canvi de valors i la 
seva implicació en la priorització d'urgències i necessitats; la dificultat de trobar consensos socials sobre temes claus, etc., 
són temes recurrents que podrien caracteritzar molts moments de la història, però que han pres una rellevància especial en 
els últims temps i que ara requereixen un tractament específic. 
 
Es faran sessions amb conferenciants destacats dels àmbits polític, empresarial i acadèmic que exposaran la seva visió i 
posteriorment la discutiran amb el públic assistent que vulgui intervenir. 
Destinataris: 
 
Experts i investigadors dels diferents àmbits relacionats. 
Directius d'empreses, organitzacions i institucions. 
Membres dels col·legis professionals. 
Membres de l'estament polític amb capacitat de decisió i d'influència (càrrecs de responsabilitat, diputats, etc.). 
Tota persona interessada en el tema. 
 
Dates: 13 de setembre de 2011 a 14 de febrer de 2012  
Lloc: Auditori de la Pedrera 
Organitza: Fundació Fòrum Ambiental amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya  
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2011/sete
mbre/13092011%20conf%20sostenibilitat/Programa%20Debats%20Sostenibilitat%20BCN.pdf 
 
Curs Educació per a la sostenibilitat 
 
Aquest curs ofereix eines i recursos a les persones interessades en la sensibilització o l'educació per la sostenibilitat a 
l'escola, l'empresa, l'administració o les entitats socials. 
 
El curs es dirigeix a joves d'entre 18 i 35 anys en situació d'atur i professionals: 
Llicenciats en magisteri, pedagogia, biologia, ciències ambientals, geologia, enginyers i enginyeres tècnics, o llicenciatures 
afins. 
 
Diplomats 
 
Tècnics de cicles formatius vinculats a la temàtica del curs 
Naturalistes 
 
Dates: Del 5 d'octubre al 16 de novembre de 2011, cada dimecres. 
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Organitza: Unescocat 
 
Per a més informació: 
http://www.unescocat.org/es/ 
http://www.unescocat.org/fitxer/2503/Talia2011_SOST3.pdf 
 
Conference on the Green Economy  and Sustainable Development: Bringing Back the Social Dimension 
 
La present Conferència UNRISD pretén crear un fòrum d'anàlisi que té per objectiu desenvolupar l'un marc conceptual i de 
polítiques que col·loquin la dimensió social en el centre de l'economia verda i el desenvolupament sostenible. Informes 
sobre polítiques i un altre tipus de publicacions informaran el procés preparatori i discussions polítiques subsegüents de la 
Conferència Rio+20 de 2012. 
 
A més d'investigadors d'Àfrica, Àsia, Europa, Amèrica Llatina, Nord Amèrica i Oceania, entre els conferenciants hi haurà 
representant de Cicero, IFAD, ILO, Oxfam Internacional, The South Centre, UNEP, UNDP, UNRISD, WHO i el Banc Mundial. 
 
Dates: Del 10 a l'11 d'octubre 
Lloc: Ginebra, Suïssa 
Organitza: Institut d'Investigació de les Nacions Unides per al Desenvolupament Social 
 
Per a més informació: 
http://www.unrisd.org/80256B3C005BD6AB/(httpEvents)/68F1037F62658A2EC12578DC0030E627?OpenDocument 
 
Cursos d'estiu i tardor UIMP 2011  
 
La programació d'aquests cursos es divideix en quatre grans blocs temàtics: Polítiques del benestar i Estat de les 
autonomies, Ciència i Tecnologia, Polítiques urbanes, i Nous escenaris regionals al món. En total seran vint-i-un seminaris, 
dirigits per destacats catedràtics de les diferents àrees de coneixement, i amb la participació d'especialistes de tot el món. 
El format dels seminaris serà l'habitual de dues o tres jornades intensives durant el final del primer semestre i el segon 
semestre de l'any. 
 
Lloc: Secretària d'Alumnes: CUIMPB - Centri Ernest Lluch, c. Ferlandina, 49, Barcelona; Aules: Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, c. Montalegre 5, Barcelona. 
Dates: De 21 de Juny a 21 de Desembre de 2011. 
Organitza: CUIMPB - Centri Ernest Lluch 
 
Per a més informació:  
http://www.cuimpb.cat/index.php?option=com_virtuemart&itemid=54&lang=ca 
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