
 

 

  

 

  

 
 
 
                                                                            

  
 
 
 
 
 

 
 

 

23ª Congrés Mundial de la Energia. Veure 
Curs "Actualització en normativa ambiental territorial".Veure  
Simposi internacional de recerca 2016: l'’aigua i l’espai públic. Veure  
Congrés internacional Recuwatt: reciclatge i energia. Veure 
1er Congrés Internacional d'Àrees Naturals Protegides. Veure 
 Internacional 
Internacional  
Japó i Sud-àfrica contra prohibició del comerç d'ivori. Veure 
Universitaris denuncien intromissió de Monsanto en prestigioses acadèmies. Veure 
Un mapa interactiu que mostra la contaminació lumínica al voltant del món. Veure 
Els Compromisos d'Hawaii, nou full de ruta per a la conservació. Veure 
Els delictes ambientals podran ser jutjats com a crims contra la humanitat. Veure 
Nou de cada deu persones al món respira aire contaminat, segons l'OMS. Veure 
Científics de Mèxic descobreixen fong que ajudaria amb la contaminació de plàstic. Veure 
Seguretat alimentària i canvi climàtic, el pitjor està per arribar. Veure 
Unió Europea 
Sarkozy dubta del canvi climàtic en plena campanya per a unes primàries. Veure 
Londres autoritza una nova central nuclear 5 anys després de Fukushima. Veure 
Europa demanarà un acord global vinculant per reduir emissions de l'aviació. Ver 
Energia: la indústria eòlica, en expansió. Veure 
Espanya  
El Mediterrani acumula unes 1.455 tones de plàstic en la seva superfície. Veure 
Espanya, al capdavant d'Europa en frau de reciclatge d'aparells elèctrics. Veure 
El ‘nyap’ de Llei Turística de les Illes Verdes a Canàries. Veure 
Les Corts Valencianes també volen un Sistema de Dipòsit que acabi amb llaunes i ampolles abandonades. Veure 
El Govern diu que no pot ratificar l'acord de París i culpa al PSOE. Veure 
Catalunya 
L'Ajuntament de Tarragona espera tenir acabat el mapa acústic a la tardor. Veure 
El Dia Sense Cotxes només redueix un 6,1% el tràfic a Barcelona. Veure 
Els animalistes exigeixen el tancament del delfinario de Aquopolis per tortura. Veure  
Cataluña insta a mejorar Rodalies para reducir la contaminación en el área de Barcelona. Veure 
El COAMB proposa afavorir les renovables i prohibir el fracking en la futura Llei catalana de Canvi Climàtic. Veure 
CEDAT-URV 
D Drets Humans i empreses europees. un manual pràctic per a organitzacions de la societat civil i defensors dels drets humans. Veure 
IXè Diàleg Ambiental, constitucional i internacional “Justícia Social i Ambiental en el context de la crisi global". Veure 
Comiat del Dr. Antonio Cardesa-Salzmann  
resentació de l’anuari per a una Nova Cultura del Territori 2015 a Tarragona. Veure  
Lectura de Tesi doctoral de la Sra. Isabel Vilaseca. Veure 
 

 
Unió Europea 
Reglament (UE) 2016/1719 de la Comissió, de 26 de setembre de 2016, por el que s'estableix una directriu sobre l'assignació de capacitat a termini. 
Veure 
Reglament (UE) 2016/1718 de la Comissió, de 20 de setembre de 2016, pel qual es modifica el Reglament (UE) nº 582/2011, pel que fa a les emissions 
dels vehicles pesats, pel que concerneix les disposicions sobre assajos per mitjà de sistemes portàtils de mesurament d'emissions (PEMS) i el procediment 
d'assaig de la durabilitat dels dispositius anticontaminantes de recanvi. Veure 
Reglament (UE) 2016/1688 de la Comissió, de 20 de setembre de 2016, que modifica l'annex VII del Reglament (CE) n.° 1907/2006 del Parlament Europeu 
i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH), pel que fa a la sensibilització 
cutània (Text pertinent a l'efecte del EEE). Veure 
Reglament (UE) 2016/1179 de la Comissió, de 19 de juliol de 2016, que modifica, a l'efecte de la seva adaptació al progrés científic i tècnic, el Reglament 
(CE) n.° 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles (Text pertinent a l'efecte del 
EEE). Veure 
Espanya 
Ordre AAA/1589/2016, de 3 d'octubre, per la qual s'autoritza un transvasament de 60 hm³ des dels embassaments de Entrepeñas-Buendía, a través de 
l'aqüeducte Tajo-Segura, per al trimestre d'octubre, novembre i desembre de 2016. Veure 
Ordre IET/1555/2016, de 29 de setembre, per la qual es modifiquen les quotes de la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers 
corresponents a l'exercici 2016 aprovades per Ordre IET/2839/2015, de 23 de desembre. Veure 
Ordre AAA/1600/2016, de 26 de setembre, per la qual es regulen els preus públics per la cessió d'ús de les instal·lacions del Centre d'Activitats de la 
Naturalesa Emilio Fernández Muñoz a la muntanya Cims del Realejo Baix (Tenerife). Veure 
Reial decret 335/2016, de 23 de setembre, pel qual es prorroga la situació de sequera declarada per a l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer pel Reial decret 355/2015, de 8 de maig, i per a l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Segura pel Reial decret 356/2015, de 8 
de maig. Veure 
Resolució de 19 de setembre de 2016, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la Resolució de 26 de juliol de 2016, 
del Consell d'Administració, per la qual es modifica l'annex III de la Resolució de 24 de març de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores i 
convocatòria del programa d'ajudes per a la renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal. Veure 
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http://www.wec2016istanbul.org.tr/congress/programme/
http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/07/Fulleto-Curs-Normativa-Ambiental-Territorial.pdf
http://www.ub.edu/aigua/es/activities/show/objects_id/1647
http://recuwatt.com/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/eventos/evento/1595-1er-congreso-internacional-de-areas-naturales-protegidas
http://www.ipsnoticias.net/2016/09/japon-y-sudafrica-contra-prohibicion-del-comercio-de-marfil/
http://www.lagranepoca.com/medio-ambiente/85758-transgenicos-universitarios-denuncian-intromision-de-monsanto-en-prestigiosas-academias.html
http://www.huffingtonpost.es/2016/09/10/mapa-contaminacion-estrellas_n_11949818.html
http://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/los-compromisos-de-hawai-nueva-hoja-ruta-para-la-conservacion/20000034-3037023
http://www.publico.es/internacional/delitos-ambientales-juzgados-crimenes-humanidad.html
http://es.euronews.com/2016/09/27/nueve-de-cada-diez-personas-respiran-aire-contaminado-segun-la-oms
http://noticias.entravision.com/2016/09/28/cientificos-de-mexico-descubren-hongo-que-ayudaria-con-la-contaminacion-de-plastico/
http://www.efeverde.com/noticias/seguridad-alimentaria-cambio-climatico-lo-peor-esta-llegar/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/15/actualidad/1473930289_501156.html
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/londres-autoriza-una-nueva-central-nuclear-5-anos-despues-de-fukushima-1473
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http://www.publico.es/ciencias/mediterraneo-acumula-455-toneladas-plastico.html
http://www.efeverde.com/noticias/espana-europa-fraude-reciclaje-raee/%3Fplatform=hootsuite
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/127393/chapuza-Ley-Turistica-Islas-Verdes-Canarias
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/127324/Cortes-Valencianas-tambien-quieren-Sistema-Deposito-acabe-botellas-abandonadas
http://www.lavanguardia.com/vida/20161001/41699597075/gobierno-no-ratifica-acuerdo-paris.html
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/70086/el-ayuntamiento-de-tarragona-espera-tener-acabado-el-mapa-acustico-en-otono
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/22/catalunya/1474522851_962329.html
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http://www.coamb.cat/es/actualidad-coamb/el-coamb-propone-favorecer-las-renovables-y-prohibir-el-fracking-en-la-futura-ley-catalana-de-cambio-climatico/
http://www.cedat.cat/noticias/816/manual-derechos-humanos-y-empresas-europeas
http://www.cedat.cat/noticias/815/xi-seminario-internacional
http://www.cedat.cat/noticies/828/presentacio-de-lanuari-per-una-nova-cultura-del-territori-2015-a-tarragona
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Catalunya: 
ORDRE TES/253/2016, de 22 de setembre, per la qual es prorroga el Pla pilot de recol·lecció de bolets dins l'àmbit del paratge natural d'interès nacional 
de Poblet i de la seva zona d'influència. Veure 
DECRET 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat. Veure 
JURISPRUDENCIA  
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sexta) de 8 de setembre de 2016. E.ON Kraftwerke GmbH contra Bundesrepublik Deutschland. Petició de decisió 
prejudicial plantejada pel Verwaltungsgericht Berlin. Procediment prejudicial — Medi ambient — Règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte 
hivernacle en la Unió Europea — Directiva 2003/87/CE — Assignació harmonitzada de drets d'emissió amb caràcter gratuït — Decisió 2011/278/UE — 
Modificació de l'assignació — Article 24, apartat 1 — Obligació d'informació del titular de la instal·lació — Aconsegueixi. Assumpte C-461/15. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 10 de setembre de 2015. Fédération donis entreprises du commerce et de la distribution (FCD) i 
Fédération donis magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) contra Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de lʼÉnergie. 
Petició de decisió prejudicial: Conseil d'État - França. Procediment prejudicial - Medi ambient i protecció de la salut humana - Reglament (CE) nº 1907/2006 
(Reglament REACH) - Articles 7, apartat 2, i 33 - Substàncies extremadament preocupants presents en articles - Obligacions de notificació i d'informació 
- Càlcul del llindar del 0,1 % pes/peso. Assumpte C-106/14. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 7 de setembre de 2016. Comissió Europea contra República Hel·lènica. Incompliment d'Estat — Medi 
ambient — Directiva 2006/12/CE — Directiva 91/689/CEE — Directiva 1999/31/CE — Gestió dels residus — Sentencia del Tribunal de Justícia declarativa 
d'un incompliment — Inejecución — Article 260 TFUE, apartat 2 — Sancions pecuniàries — Multa coercitiva — Suma a tant alçat. Assumpte C-584/14. 
Veure 
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 505/2014, de 16 de setembre de 2016. 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 del Ministeri d'Indústria, Energia i 
Turisme 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. TRACTAMENTS CINCA MITJÀ, S.L. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem. Sala penal. Nº Recurs: 126/2016, de 19 de setembre de 2016. DELICTE CONTRA L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI. El Fiscal 
va acusar per haver realitzat l'obra en un terreny especialment protegit, per declarar-ho així un Decret del Govern de la Comunitat Autònoma de Madrid 
nº 36/2010 d'1 de juliol. No obstant això tal Decret va ser declarat nul durant la tramitació de la causa. En judici el Fiscal va substituir el precepte 
administratiu, integrador de l'art. 319 C.P. (precepte en blanc), per la norma anterior al Decret anul·lat que va recobrar vigència (Ordre 903/2001). * 
Conforme a la meritada Ordre de la Comunitat Autònoma, en la seva disposició 2ª, prohibia la realització d'obres a la zona sotmesa a la declaració de 
"especialment protegida", per no obstaculitzar o entorpir una futura i possible declaració. Tal precepte no ho va respectar l'acusat realitzant obres, sense 
intentar si més no informar-se de la necessitat de llicència. L'acusat va cometre el delicte del paràgraf 2º de l'art. 319 C.P., i no el del paràgraf 1º. No 
s'infringeix el principi acusatorio per condemnar per tal precepte. * No va existir ni error de l'acusat, ni tampoc va concórrer un atenuant de reparació del 
dany. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 1231/2015, de 07 de setembre de 2016. Urbanisme. Publicació de la normativa urbanística 
de la Revisió-Adaptació del Pla General d'Ordenació Urbana de Màlaga. Sòl no urbanitzable de protecció especial: abast del seu àmbit. També pot 
classificar-se com a tal pel planejament urbanístic més enllà de l'establert per l'ordenança territorial; sí bé no és aplicable la nostra doctrina al supòsit 
d'actuacions perquè el planejament urbanístic el que pretén en aquest cas és atenir-se justament a aquesta ordenació territorial: Recurrent: AJUNTAMENT 
DE MÀLAGA. Veure 
ARTÍCLES 
Cáceres, Verónica L. (2016). La regulación ambiental: el caso de las antenas de telecomunicaciones en Argentina. Actualidad Jurídica Ambiental.  Veure 
Trouwborst, Arie, Fleurke, Floor and Dubrulle, Jennifer (2016). Border Fences and their Impacts on Large Carnivores, Large Herbivores and Biodiversity: 
An International Wildlife Law Perspective. Review of European, Comparative & International Environmental Law, Vol. 25 (3). Veure 
Epstein, Yaffa (2016). Favourable Conservation Status for Species: Examining the Habitats Directive’s Key Concept through a Case Study of the Swedish 
Wolf. Journal of Environmental Law, Vol. 28 (2): 221-244. Veure 
Lees, Emma (2016). Allocation of Decision-Making Power under the Habitats Directive. Journal of Environmental Law, Vol. 28 (2): 191-219. Veure 
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Llibres  
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Jordi; “Human Rights in European Business. A practical handbook for civil society organisations and human rights defenders”, septiembre 2016, Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (www.cedat.cat) / Universitat Rovira i Virgili.  
Capítols de llibro y articles en revistes 
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