
 

 

  

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

 
III Certamen Fotogràfic Majors pel Medi ambient 2016 Veure 
Exposició “Naturalesa i conservació de Zones humides dels Pirineus”. Veure 
Plastics Recycling Show 2016 Veure 
8ª Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles Veure 
I Fira d'Energia de Galícia. Veure 
VIII Edició Curso de Formació sobre Petjada Hídrica SUST4IN Veure 
Trobada per la Justícia Ambiental i Social. Veure 

 
  
Internacional  
Hondures: maten a Berta Càceres, l’activista que li va torçar la mà al Banc Mundial i a Xina Veure 
L’OMS considera que la vacuna contra el virus zika estarà disponible en un futur no llunyà Veure 
AIDA celebra la decisió de la Cort Constitucional que protegeix erms de Colòmbia. Veure 
La Cort Suprema congela el pla d'Obama per reduir les emissions de CO2 Veure 
Mala qualitat de l'aire afavoreix la mort de 5.5 milions de persones cada any Veure 
Mapamundi de la sequera: creixen les zones en vermell Veure 
Perú declara l'emergència sanitària a l’Amazones per vessi aigua amb petroli Veure 
Unió Europea 
Brussel·les dóna un ultimàtum a Espanya per les normes d'eficiència energètica en edificis Veure 
Ajudes europees per al desenvolupament Rural Veure 
Activistes de Greenpeace bloquegen les negociacions secretes sobre el TTIP a Brussel·les Veure 
España haurà de restaurar els ecosistemes “més i millor” per complir amb la UE Veure 
La justícia determina que Espanya incompleix la normativa en 30 abocadors Veure 
Espanya  
Premi a setze pimes espanyoles per emprendre a favor del clima Veure 
Espanya, camí d'incomplir les metes europees de restauració ecològica Veure 
El Suprem resol que el Algarrobico es va construir sobre terreny no urbanitzable Veure 
Les emissions de CO2 a Espanya varen augmentar almenys un 4% al 2015 Veure 
Adéu a les glaceres dels Pirineus Veure 
La majoria del Parlament pacta derogar la llei que grava l’autoconsum elèctric Veure 
Catalunya 
Els Ecologistes catalans demanen al nou Govern recuperar la Conselleria de Medi ambient Veure 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona incorpora el primer autobús elèctric al servei nocturn Veure 
El Port de Tarragona controla i investiga una taca d'hidrocarbur en les seves Aigües Veure 
Catalunya, Àustria i Malta col·laboren en la revisió del pla de gestió de l'aigua d'Estònia Veure 
Les vides de l'Ebre Veure 
La pols sahariana dispara la contaminació a l'àrea de Barcelona Veure 
CEDAT-URV  
Concurs de Fotografia Càtedra DOW / URV de Desenvolupament Sostenible Veure 
Xerrada implantant valors a la universitat Veure 
La Universitat Rovira i Virgili obre el període de preinscripció del Màster Universitari en Dret Ambiental (modalitat virtual) Veure 
Convocatòria I-NETWORKS Veure 
  

 
Unión Europea  
Reglament d’Execució (UE) 2016/177 de la Comissió, de 10 de febrer de 2016, pel que s’aprova la substància activa benzovindiflupir, com a candidata a 
la substitució, d’acord amb el Reglament (CE) nº 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i 
es modifica l’annex del Reglament  d’Execució (UE) nº 540/2011. Veure 
Reglament (UE) 2016/178 de la Comissió, de 10 de febrer de 2016, pel que es modifica l’annex I del Reglament (CE) nº 1334/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò relatiu a la retirada de diverses substàncies aromatitzants de la llista de la Unió. Veure 
Reglament d’Execució (UE) 2016/183 de la Comissió, de l’11 de febrer de 2016, que modifica el Reglament d’Execució (UE) nº 686/2012 pel que 
s’assigna als Estats membres, a efectes del procediment de renovació, l’avaluació de substàncies actives l’aprovació de les quals expira com a molt tard 
el 31 de desembre de 2018. Veure 
Reglament d’Execució (UE) 2016/184 de la Comissió de l’11 de febrer de 2016 pel que s’amplia el dret compensatori definitiu establert pel Reglament 
d’Execució (UE) nº 1239/2013 del Consell a les importacions de mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí i components clau (a saber, cèl·lules) originàries o 
procedents de la República Popular Xina, a les importacions de mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí i components clau (a saber, cèl·lules) procedents de 
Malàisia i Taiwan, tant si es declaren originaris de Malàisia o de Taiwan com si no. Veure 
Reglament d’Execució (UE) 2016/190 de la Comissió, de 12 de febrer de 2016, que modifica el Reglament d’Execució (UE) 2015/1164, pel que es fixa 
fins el final de la campanya de comercialització 2015/16 el límit quantitatiu de les exportacions de sucre, fora de quota, i que modifica el Reglament 
d’Execució (UE) 2015/1803. Veure 
Reglament d’Execució (UE) 2016/222 de la Comissió, de 5 de febrer de 2016, pel que s’inscriu una denominació al Registro de Denominacions d’Origen 
Protegides i d’Indicacions Geogràfiques Protegides [Mrech Kampot/Poivre de Kampot (IGP)]. Veure 
España  
Llei 13/2005, de 24 de desembre, de mesures fiscals i administratives. Veure 
Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel que es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiència energètica, en allò referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditories energètiques i promoció de 
la eficiència del subministrament d’energia. Veure 
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Reial Decret 21/2016, de 15 de gener, pel que s’aproven els Plans de gestió de risc d’inundació de les conques internes d’Andalusia: demarcacions 
hidrogràfiques del Tinto, Odiel i Pedres; Guadalete i Barbate; i Conques Mediterrànies Andaluses. Veure 
Reial Decret 20/2016, de 15 de gener, pel que s’aproven els Plans de gestió de risc d’inundació de la Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Occidental i 
de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Oriental. Veure 
Decret-Llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret-Llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística. Veure 
Llei Foral 1/2016, de 29 de gener, de Pressupostos Generals de Navarra per a l’any 2016. Veure 
Catalunya 
Decret 161/2016, de 2 de febrer, pel que es modifica l’article 9 del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel que es regula la composició i funcionament 
intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat. Veure 
Ordre TES/14/2016, de 1 de febrer, de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. Veure 

 

JURISPRUDENCIA  
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 3 de desembre de 2015  (petició de decisió prejudicial plantejada pel Bundesverwaltungsgericht — 
Alemanya) — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 
[Procediment prejudicial — Reglament (CE) n° 1/2005 — Article 1, apartat 5 — Protecció dels animals durant el transporte — Transport de gossos sense 
propietari d’un Estat Membre a un altre efectuat por una associació protectora d’animals — Concepte de «activitat econòmica» — Directiva 90/425/CEE 
— Article 12 — Concepte de «agent que efectua intercanvis intracomunitaris»] Veure 
Espanya 
Sentència de 3 de febrer de 2016, de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem, per la que declara nul l’expedient d’informació pública de 
l’Avantprojecte i estudi d’Impacte Ambiental de la EDAR Est de Gijón. Pèrdua de l’objecte. Veure 
Sentència de 3 de febrer de 2016 de la Sala de lo Contenciós del Tribunal Suprem pel que es desestima el recurs de cassació interposat per la mercantil 
SNIACE SA aplicant-se així el Cànon de sanejament determinat mitjançant declaració del subjecte passiu referida als usos de l’aigua i les característiques 
quantitatives i qualitatives de l’abocament: liquidació procedent.  Veure 
Sentència de 10 de febrer de 2016, de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem, per la que es desestima el recurs de cassació nº 520/2014 interposat 
per la mercantil AZATA DEL SOL, SL declarant-se il·legal l’hotel Algarrobico per estar construït aquest en sòl no urbanitzable Veure 
Sentencia 19/2016, de 4 de febrero de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 5851-2013 interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del 
sistema eléctrico. Límites a los decretos-leyes y principios de irretroactividad y seguridad jurídica: acreditación de la concurrencia del presupuesto 
habilitante; constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un nuevo régimen retributivo para los titulares de las instalaciones de producción 
de energía eléctrica en régimen primado (STC 270/2015). Voto particular. Veure 
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Lozano Cutanda, B., (2016), “La Directiva 2015/2193, sobre limitación de emisiones de las instalaciones de combustión medianas: resumen en seis 
puntos”. Veure 
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setembre-desembre 2015, pp. 899-929, [en línia]. Veure 
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