
 

 

 

 

 

                                                                             
 

 
 

 

 
 

 

 
Jornada de presentació del Catàleg ecodisseny Catalunya. Veure 
Ambientalització d'esdeveniments - COAMB Catalunya. Veure 
XIII Jornades sobre el llop a la Sierra de la Culebra. Veure 
EURopean ENvironmental Sciences Student Association meeting. Veure 
Deltebre: Entrega guardons Platges Verges 2016. Veure 

Festival Internacional de Cinema del Medi ambient de Catalunya. FICMA. Veure 
Madrid: Curs presencial d'Ecologia Social 2016. Veure 
 

 Internacional 
Internacional  
Decreten la segona preemergència ambiental a la capital xilena per alta contaminació. Veure 
El 2015 es bat el rècord d’ambientalistes assassinats. Veure 
Tedagua desenvoluparà una important xarxa d'aigua a Sri Lanka per 108 milions de dòlars. Veure 
Euroclima diu que el canvi climàtic tindrà major impacte a Llatinoamèrica. Veure 
Neix el Pacte Global d'Alcaldes pel clima i l'energia. Veure 
Unió Europea 
Denuncien la ineficàcia de la UE per frenar la pesca il·legal a l’Àfrica Occidental. Veure 
La mala qualitat de l'aire ‘preocupa’ a Europa. Veure 
Projecte europeu per a millorar la gestió del risc. Veure 
Així és el primer poble capaç de generar llum per als seus habitants i de reciclar 100% les seves escombraries. Veure 
Juncker proposa que els parlaments nacionals no debatin ni votin el tractat UE-Canadà (ZETA). Veure 
Espanya  

Pressió inacceptable sobre activistes contra la mineria d’urani de Salamanca. Veure 
‘Efecte La 2’. Veure 
Els incendis forestals suposen la setena causa de desertificació a Espanya. Veure  
La Junta d'Andalusia ha mobilitzat una inversió de 300 milions d'euros en projectes ambientals. Veure 
'Banderes Negres 2016', el rànquing de les pitjors platges espanyoles. Veure 
Exigeixen la retirada dels residus enterrats a Villanueva del Carnero. Veure 
Catalunya 
Una millor planificació urbana de Barcelona evitaria milers de morts prematures. Veure 
El nou impost nuclear català gravarà el risc de manipular el combustible. Veure 
‘Aigües de Catalunya’, una empresa que aposta decididament per l'eficiència energètica. Veure 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha detectat la presència d'una colònia de gavines corses (Larus audouinii) instal·lada al Moll de Ponent del 

Port de Barcelona. Veure 
Flix exigeix al Ministeri que aclareixi l'estat del pantà. Veure 
CEDAT-URV 
Convocatòria d'ajudes de matrícula CEDAT per cursar el Màster Universitari en Dret ambiental (URV). Modalitat virtual (Estudiants de nou accés) Curs 

2016/2017. Veure 
La Sra. Beatriz Felipe Pérez defensa la seva tesi doctoral, “Les migracions climàtiques: reptes i propostes des del dret internacional”. Veure 
La URV obté un projecte de la Comissió Europea que li permetrà contractar 50 investigadors predoctorals. Veure 
L’estudi de la URV després de l’incendi de Seseña estarà a mitjan juliol. Veure 
Finalitza el primer any d'implementació de la guia Jocticia a l’Institut Tarragona. Veure 
Membres del CEDAT participen en el "14th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law". Veure 

AAEDAT 
Stephanie Ascencio presenta una comunicació al IV Coloquium on Environmental Law and Governance.Veure 
 

 
Unió Europea 
Reglament (UE) 2016/1003 de la Comissió, de 17 de juny de 2016, pel qual es modifiquen els annexos II i III del Reglament (CE) nº 396/2005 del 
Parlament Europeu i del Consell pel que fa als límits màxims de residus de abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxinil, 
fludioxonil, fluopicolidè, fosetil, mepicuat, prohexadiona, propamocarb, proquinazid i tebuconazol a o sobre determinats productes. Veure 
Reglament d'Execució (UE) 2016/986 de la Comissió, de 13 de juny de 2016, pel qual s'inscriu una denominació en el Registre de Denominacions 
d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides [Glyko Triantafyllo Agrou (IGP)]. Veure 
Reglament d'Execució (UE) 2016/985 de la Comissió, de 7 de juny de 2016, pel qual s'aprova una modificació que no és de menor importància del plec 

de condicions d'una denominació inscrita en el Registre de Denominacions d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides [Agneau de 
Pauillac (IGP)]. Veure 
Reglament d'Execució (UE) 2016/984 de la Comissió, de 7 de juny de 2016, pel qual s'inscriu una denominació en el Registre de Denominacions 
d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides [Krupnioki Slaskie (IGP)]. Veure 
Reglament d'Execució (UE) 2016/910 de la Comissió, de 9 de juny de 2016, que modifica el Reglament (CE) nº 1235/2008, pel qual s'estableixen les 
disposicions d'aplicació del Reglament (CE) nº 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països. 
Veure 
Decisió d'Execució (UE) 2016/902 de la Comissió, de 30 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques 
disponibles (MTD) per als sistemes comuns de tractament i gestió d'aigües i gasos residuals en el sector químic conforme a la Directiva 2010/75/UE del 
Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el número C(2016) 3127]. Veure 
Reglament d'Execució (UE) 2016/922 de la Comissió, de 10 de juny de 2016, pel qual es modifica l'annex II del Reglament (UE) n.° 206/2010 pel que fa 

a la llista de tercers països, territoris o bé parts de tercers països o territoris des dels quals està autoritzada la introducció en la Unió de carn fresca. 
Veure 
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Reglament Delegat (UE) 2016/921 de la Comissió, de 10 de juny de 2016, que estableix, amb caràcter temporal, noves mesures excepcionals d'ajuda 

als productors de determinades fruites i hortalisses. Veure 
Espanya 
Reial decret 278/2016, de 24 de juny, pel qual se estableixen les bases reguladores per la concessió de subvencions per la realització de programes de 
voluntariat en el marc del pla de sensibilització i voluntariat a la Xarxa de Parcs Nacionals i centres i finques adscrits al Organismo Autónomo Parques 

Nacionales. Veure 
Reial decret 276/2016, de 24 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de nous mercats i 
campanyes de promoció dels productes de la pesca i de l'aqüicultura. Veure 
Acord administratiu de cooperació entre el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient del Regne d'Espanya i el Ministeri de Medi ambient i 
Ordenació del Territori de la República d'Eslovènia per a la captura i el trasllat d'un ós bru des d'Eslovènia a Espanya, fet a Ljubljana i Madrid el 12 i 23 
de maig de 2016. Veure 
Resolució de 13 de juny de 2016, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans 

d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització. Veure 
Catalunya 
DECRET LLEI 2/2016, de 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit dels 
cooperatives. Veure 
DECRET LLEI 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal. Veure 
LLEI 1/2016, del 8 de juny, de modificació de la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres. Veure 
JURISPRUDÈNCIA  
Unió Europea 
Conclusions de 30 de juny de 2016. Lesoochranárske zoskupenie VLK, assumpte C-243/15. Advocat General Kokott, Petició de decisió prejudicial 
plantejada pel Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Suprem de la República Eslovaca). Veure 

Sentència del Tribunal de Justícia de 30 de juny de 2016. Comissió/Polònia, assumpte C-648/13. Mitjançant la seva demanda, la Comissió Europea 
sol·licita al Tribunal de Justícia que declari que la República de Polònia ha incomplert les obligacions que l’incumbeixen en virtut dels articles 2, punts 19, 
20, 26 i 27, 8, apartat 1, 9, apartat 2, 10, apartat 3, i 11, apartat 5, de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 

2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües (DO L 327, p. 1), en la seva versió modificada per la 
Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008 (DO L 81, p. 60) (en endavant, «Directiva 2000/60»), dels punts 1.3, 
1.3.4, 1.3.5, 1.4 i 2.4.1 de l'annex V d'aquesta Directiva i de la part A, punts 7.2 a 7.10, de l'annex VII de la mateixa Directiva, així com de l'article 24 
d'aquesta, al no haver-los traslladat total o correctament. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia de 30 de juny de 2016, assumpte C‑134/15. La petició de decisió prejudicial versa sobre la validesa de l'article 5, 

apartat 4, lletra b), del Reglament (CE) n.º 543/2008 de la Comissió, de 16 de juny de 2008, pel qual s'estableixen normes de desenvolupament del 
Reglament (CE) n.º 1234/2007 del Consell en el que concerneix a la comercialització de carn d'aus de corral (DO 2008, L 157, p. 46). Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia de 30 de juny de 2016, assumpte C‑270/15 P. Amb el seu recurs de cassació el Regne de Bèlgica sol·licita l'anul·lació 

de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea de 25 de març de 2015, Bèlgica/Comissió (T‑538/11, EU:T:2015:188, en endavant, «sentència 

recorreguda»), que va desestimar la seva recuso per a l'anul·lació parcial de la Decisió 2011/678/UE de la Comissió, de 27 de juliol de 2011, relativa a 
l'ajuda estatal en favor del finançament per a la detecció de les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) en els animals de l'espècie bovina 
aplicada per Bèlgica [ajuda estatal C 44/08 (exNN 45/04)] (DO L 274, p. 36) , en endavant, «Decisió controvertida»). Veure 
Espanya 
Sentència de 16 de març de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que anul·la els següents extrems del Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, 
que regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores: 1er L'exclusió de les espècies Batrachocytrium dendrobatidis, Udaria pinnatifida, 

Helianthus tuberosus, Cyprinus carpio, Oncorhynchus mykiss. 2on L'exclusió de la població murciana del bòvid Ammotragus lervia, que ha de quedar 
inclosa sense excepcions. 3er La Disposició addicional cinquena queda anul·lada íntegrament. 4rt De l'apartat segon de la Disposició addicional sisena 
queda anul·lada la següent indicació: "En cap cas s'autoritzaran noves explotacions de cria de visó americà ("Neovison vison"), o ampliació de les ja 
existents, en les províncies de l'àrea de distribució del visó europeu ("Mustela lutreala"), que figurin en l'Inventario Español del Patrimonio Natural i la 

Biodiversidad". 5è La Disposició transitòria segona queda anul·lada íntegrament. Veure 
Sentència 1478/2016 del 21 de juny de 2016, del Tribunal Suprem, sala del Contenciós. Ordre de 25 de maig de 2008 de la Conselleria de Medi ambient 
de la Junta d'Andalusia, per la qual s'aprova la partió parcial del grup de muntanyes públiques "Poyo de Santo Domingo" (JA-11007-JA), corresponent a 

la muntanya pública "Cerro del Caballo" (JA-10007-JA), propietat de la Comunitat Autònoma d'Andalusia i situat al terme municipal de Quesada (Jaén), 
que la sentència recorreguda anul·la pel que fa a les fites fixades per a les finques dels recurrents, respecte a les quals haurà d’atendre’s a la línia de 
partió fixada l'any 1901. Es rebutja l'abús o excés de jurisdicció. Motivació de la sentència. La valoració de la prova no pot discutir-se en cassació. 
Veure 
Sentència 1464/2016 del 20 de juny de 2016, del Tribunal Suprem, sala del Contenciós. Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula 
l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus; i Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la 
qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de 
fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Veure 
Sentència 1463/2016 del 20 de juny de 2016, del Tribunal Suprem, sala del Contenciós. Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els 
paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia 
renovables, cogeneració i residus. Veure 
Sentència 1438/2016 del 16 de juny de 2016, del Tribunal Suprem, sala del Contenciós. Impost extremeny sobre instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient per producció d'energia. Sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació, exercici 2009, per la inconstitucionalitat de la Llei extremenya 8/2005, de 
27 de desembre, de Reforma de Tributs propis de la Comunitat Autònoma d'Extremadura. Resolució del recurs contenciós-administratiu excloent la 
vigència de la LOFCA reformada en 2009 a la liquidació sense el tràmit d'al·legacions. Infracció de l'art. 33.2 de la LJCA. Conseqüències de l'estimació 

del motiu. Veure 
Sentència 1422/2016 del 15 de juny de 2016, del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós. Resum: Comunitat Autònoma d'Extremadura.- Tributs propis.- 
Impost sobre les instal·lacions que incideixin sobre el medi ambient.- Llei 7/1997 i text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2006.- Declaració 

d'inconstitucionalitat per la STC 22/2015.- Exercici 2009.- Aplicació de la redacció originària a la qual va afectar la declaració d'inconstitucionalitat.- 
Nul·litat dels actes administratius que van denegar la rectificació de l'autoliquidació i la devolució d’allò indegudament ingressat.- Aplicació en el temps 
de la nova redacció de l'article 6.3 LOFCA després de la reforma operada per la Llei Orgànica 3/2009.- Interpretació de la seva disposició final. Veure 
Sentència 1410/2016 del Tribunal Suprem, sala del Contenciós del 14 de juny de 2016. Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell de Govern de la 

Generalitat Valenciana, pel qual s'estableixen normes de pesca marítima d'esbarjo de la Comunitat Valenciana. Federació de Pesca de la Comunitat 
Valenciana. Anul·lació de l'article 5 sobre llicència de pesca marítima d'esbarjo des de terra. No vulnera l'article 31 de la Llei de Costas però manca de 
cobertura legal. Veure 
Sentència 1389/2016, del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós del 13 de juny de 2016. RD 413/2014, i IET/1045/2014. Energies renovables, 
cogeneració i residus. -ZAFRA SOLAR UN SL. Per la qual desestima el recurs contenciós-administratiu nº 697/2014interposat en representació de 
l'entitat ZAFRA SOLAR UN, S.L contra el Reial decret 41 3/ 2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de 
fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i contra l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les 

instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, 
sense imposar les costes processals a cap de les parts. Veure 
 
 ARTICLES 

García Olivares, A., “Sustitución de los fósiles en una economía post-carbono”, Energía Sur, junio 2016. Veure 



 

 

Honty, G., “Agropecuaria y Cambio Climático”, Energía Sur, mayo 2016. Veure 
Santamaría Arinas, R. J., “El Documento de Referencia Sectorial para el Turismo en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental 
(EMAS)”. Veure 
López Pérez, F. “El impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales quince años después: las sombras de este tributo ambiental a la luz del 
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