
 

 

  

 

  

 
 

                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Delta Birding Festival 2016. Veure 
IX Seminari Internacional per La Justícia Social i Ambiental en un context de crisi global. Veure 
Natural Capital Summit. Veure 
XXIII Concurs de fotografia del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Veure 
European Ecosystem Services 2016 Conference. Veure 
Obert el termini per sol·licitar ajudes per a contractes predoctorals. Veure 
 
 Internacional 
Internacional  
L’Ozó i el vent refreden la Península Antàrtica emmascarant temporalment el canvi climàtic. Veure 
Austràlia estableix una nova fita: superarà els 5 GW de fotovoltaica sobre coberta aquest mes de juliol. Veure 
Les parts del Protocol de Mont-real es reuneixen a Viena per continuar la lluita contra els gasos d'efecte hivernacle. Veure 
El petroli posa en perill la biodiversitat de l'Amazones. Veure 
Què està passant a el ‘Congrés Mundial de la UICN’ d'Hawaii?. Veure 
Unió Europea 
Europa ‘suggereix’ a Espanya que redueixi un 26% les seves emissions de C02 d’ara al 2030. Veure 
L'embuatat de palla redueix un 78% el nivell d'erosió en sòls. Veure 
La UE prohibeix la comercialització dels focus halògens. Veure 
Europa declara la ‘guerra’ als microplàstics als oceans. Veure 
La transició energètica alemanya: una aposta intel·ligent per a la sostenibilitat. Veure 
Espanya  
La UCO participa en un estudi sobre l'establiment d'una eco-taxa a l'ús de l'aigua. Veure 
El 100% dels vehicles de neteja d'interiors dels mercats utilitza combustibles nets. Veure 
Balears, arrenca el procés participatiu per elaborar la Llei de Canvi Climàtic. Veure  
Andalusia obre el termini per al·legar a les estratègies d'Ocupació Mediambiental i Desenvolupament Sostenible. Veure 
Soria: va arruïnar l’autoconsum i de ‘premi’ va al Banc Mundial. Veure 
Catalunya 
Terrassa treballarà per convertir la ciutat en una 'smart city'. Veure 
Les obres en l'estació distribuïdora de la Trinitat milloraran la garantia d'aigua en cas de sequera. Veure 
Els agricultors avisen de la reducció de les collites per la sequera. Veure 
Alliberen a Tarragona tres tortugues babaues que van néixer a la Platja llarga fa gairebé dos anys. Veure  
El delta de l'Ebre es protegeix per frenar la massificació. Veure 
CEDAT-URV 
Últimes places per al Màster en Dret Ambiental. Veure 
IX Diàleg Ambiental, constitucional i internacional “Justícia Social i Ambiental en el context de la crisi global". Veure 
AAEDAT 
La Dra. Gabriela Fauth rep el premi extraordinari de doctorat.Veure 
Es publica el volum “Medi ambient i Societat” de la Revista Encurcijadas en el qual van participar investigadores del CEDAT. Veure 
 
 

 
Unió Europea 
Reglament (UE) 2016/1184 del Consell, de 18 de juliol de 2016, que modifica el Reglament (UE) 2015/2265 relatiu a l'obertura i manera de gestió dels 
contingents aranzelaris autònoms de la Unió de determinats productes pesquers per al període 2016-2018. Veure 
Reglament Delegat (UE) 2016/1166 de la Comissió, de 17 de maig de 2016, que modifica l'annex X del Reglament (UE) nº 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell en el que concerneix a les condicions de compra de remolatxa en el sector del sucre a partir de l'1 d'octubre de 2017. Veure 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) nº 
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als programes nacionals de suport al sector vitivinícola. Veure 
Reglament Delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) nº 1308/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell pel que fa als programes nacionals de suport al sector vitivinícola i es modifica el Reglament (CE) nº 555/2008 de la Comissió. Veure 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1153 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, que fixa per a l'any civil 2016 el percentatge d'ajust dels pagaments 
directes de conformitat amb el Reglament (UE) nº 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell. Veure 
Decisió nº 1/2016 del Comitè de transports terrestres Comunitat/Suïssa, de 10 de juny de 2016, relativa al sistema de cànons sobre els vehicles 
aplicable a Suïssa a partir de l'1 de gener de 2017 [2016/1118]. Veure 
Correcció d'errors de la Decisió d'Execució (UE) 2015/495 de la Comissió, de 20 de març de 2015, per la qual s'estableix una llista d'observació de 
substàncies a l'efecte de permetre un seguiment a nivell de la Unió en l'àmbit de la política d'aigües, de conformitat amb la Directiva 2008/105/CE del 
Parlament Europeu i del Consell. Veure 
Espanya 
Reial decret 294/2016, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el procediment per a la gestió dels drets miners i dels drets del domini públic d'hidrocarburs 
afectats pel canvi del sistema geodèsic de referència. Veure 
Ordre IET/1209/2016, de 20 de juliol, per la qual s'estableixen els valors de la retribució a l'operació corresponents al segon semestre natural de l'any 
2016 i s'aprova una instal·lació tipus i els seus corresponents paràmetres retributius. Veure 
Llei 1/2016, de 29 de març, per la qual es deroga la Llei d'Habitatges Rurals Sostenibles de la Comunitat de Madrid. Veure 
Llei 6/2016, de 24 de juny, de modificació de la Llei 6/2015, de 24 de març, agrària d'Extremadura. Veure 
Llei 1/2016, de 22 d'abril, de Pressupostos Generals de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa per al 2016. Veure 
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JURISPRUDÈNCIA  
Unió Europea 
Sentència del Tribunal General (Sala Quarta) de 14 de juliol de 2016. República de Letònia contra Comissió Europea. FEOGA, FEAGA i Feader — 
Despeses excloses del finançament — Correcció financera a tant alçat — Condicionalitat — Requisits mínims de les bones condicions agràries i 
mediambientals — Normes — Article 5, apartat 1, i annex IV del Reglament (CE) n.º 1782/2003 — Article 6, apartat 1, i annex III del Reglament (CE) 
n.º 73/2009. Veure 
Recurs de cassació interposat el 10 de novembre de 2015 per Monster Energy Company contra l'acte del Tribunal General (Sala Segona) dictat el 9 de 
setembre de 2015 en l'assumpte T-666/14, Monster Energy/*EUIPO. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Setena) de 21 de juliol de 2016. Hilde Orleans i altres contra Vlaams Gewest. Peticions de decisió prejudicial 
plantejades pel Raad van State (Bèlgica). Procediment prejudicial — Medi ambient — Directiva 92/43/CEE — Conservació dels hàbitats naturals — Zones 
especials de conservació — Espai Natura 2000 “Estuari de l'Escalda i del Durme des de la frontera amb Holanda fins a Gant” — Desenvolupament d'una 
zona portuària — Avaluació de les repercussions d'un pla o projecte sobre un lloc protegit — Producció de repercussions negatives — Desenvolupament 
previ, però encara no finalitzat, d'una àrea d'un tipus equivalent a la superfície destruïda — Finalització posterior a l'avaluació — Article 6, apartats 3 i 4. 
Veure 
Espanya 
Sentència de 28 de juny de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que desestima el recurs contenciós-administratiu interposat contra el Reial 
decret 876/2014, de 10 d'octubre, i aixeca la suspensió del seu article 14.3, acordada per Acte de 23 de març de 2015. Veure 
Sentència de 20 de juny de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara la nul·litat dels Annexos II i VIII de 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, en la part referida a les instal·lacions de tractament i reducció del purí pel que fa 
als valors i paràmetres relatius a costos d'inversió i d'explotació, així com en la ponderació d'altres ingressos d'explotació i de l’autoconsum; havent 
d'aprovar l'Administració en el termini de quatre mesos la regulació substitutiva de la que ara es declara nul·la. Veure 
Sentència del 13 de juliol de 2016, del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós, que ha vist el recurs contenciós administratiu número 1/ 790/14, 
interposat per PARQUES EÓLICOS SAN LORENZO SLU representada pel Procurador D. Ramón Rodríquez Nogueira amb l'assistència lletrada de D. Pablo 
Dorronsoro Martín, contra el 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. S'ha personat com a recorregut l'Advocat de l'Estat en la representació que legalment ostenta de l'ADMINISTRACIÓ 
DE L'ESTAT. Veure 
Sentència del 12 de juliol de 2016, del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós, que ha vist el present recurs contenciós-administratiu amb el número 1/ 
525/2014 que està pendent de resolució, interposat per la Procuradora dels Tribunals D. Nuria Munar Serrano i de la mercantil "Energy Works Carballo, 
S.L. (EW CARBALLO)", sota la direcció Lletrada de Don Félix Plasencia Sánchez i Don Jaime Almenar Belenguer contra el 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 contra l'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. Ha estat part 
demandada l'Administració de l'Estat, representada i defensada per l'Advocat de l'Estat. Veure 
Sentència del 12 de juliol de 2016, del tribunal Suprem, Sala del Contenciós, que ha vist el recurs contenciós administratiu número 1/ 456/14, interposat 
per ASSOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE) representada pel Procurador D. Manuel Lanchares Perlado amb l'assistència lletrada de D. Fernando 
Calancha Marzana, contra el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció 
d'energia elèctrica i s'estableixen els paràmetres retributius de les instal·lacions, a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. S'ha 
personat com recorregut l'Advocat de l'Estat en la representació que legalment ostenta de l'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT; i el Procurador D. Carlos 
Mairata Laviña en representació d'HIDROELECTRICA DEL CANTÁBRICO SA amb l'assistència lletrada de D. Joaquín Suárez Saro. Veure 
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