
 

 

  

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

Descobriu l'entorn del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb la xarxa de senders "Camins vius" (Camins vius) Veure 
14è Congrés Nacional de la Recuperació i el Reciclatge Veure  
Ecofira 2016, fira internacional de les solucions Mediambientals Veure 
Jornada "Estratègies Empresarials de Compres Responsables i Economia Circular" Veure 
Jornada teoricopràctica que ofereix una nova visió de l'explotació rutinària de les EDAR Veure 
Simposi LIFE 2016: projectes de recuperació de sòls contaminats Veure 

 
  
Internacional  
Governs pacten 25 estratègies per impulsar l'acord sobre clima de París Veure 
Quin és el parc natural més amenaçat del món? Veure 
Iberdrola posa en marxa al Brasil la seva major instal·lació eòlica d'Amèrica del Sud Veure 
Nova Llei de Reciclatge imposa a les empreses el finançament i metes de recol·lecció i valorització dels residus que generen els seus productes. Veure 
Ningú s'esperava aquest salt: La NASA adverteix d'un rècord" alarmant " Veure 
Equador lluita per superar la catàstrofe, un mes després del terratrèmol Veure 
Unió Europea 
La qualitat de les aigües de bany a Europa continua millorant després de 40 anys d'inversions. Veure 
El glifosat segueix sent motiu de discòrdia a la UE Veure 
Destí ecològic d'estiu: la Xarxa Natura 2000 Veure 
Finançament innovador per impulsar l'eficiència energètica Veure 
Espanya  
Repsol en contra de 'tot', menys de contaminar Veure 
AEAS i AECID col·laboraran en l'enfortiment d'operadors d'aigua a Amèrica Llatina i el Carib Veure 
Un jutjat de Valdemoro obre una investigació de l'incendi de Seseña. Veure 
IHOBE i Ecoembes signen un acord per fomentar l'ecodisseny a empreses productores i comercialitzadores d'envasos al País Basc. Veure 
Tres tristes notícies del Medi Ambient espanyol Veure 
Catalunya 
Barcelona acull un simposi internacional sobre la proliferació de meduses Veure 
El Govern es compromet a frenar la pèrdua de superfície i la salinització del Delta de l'Ebre Veure 
L'Agència de Residus de Catalunya posa en marxa un projecte sobre Bio Economia Circular Veure 
Descobreixen tresors 'naturals' a les costes de Catalunya Veure 
Brussel·les investiga els destí dels fons europeus a les obres de Flix Veure 
CEDAT-URV  
La Setmana de la Natura Veure 
Els Horts Socials a la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica de Tarragona  Veure 
S'obre la convocatòria per a 47 investigadors pre-doctorals i 2 de post-doctorals Veure 
L'oli d'oliva verge enriquit amb polifenols de farigola ajuda a protegir l'ADN Veure 
La URV avalua els riscos per a la salut de l’incendi de l’abocador de pneumàtics de Seseña Veure 
  

 
Unión Europea  
Reglament (UE) 2016/795 del Consell, d'11 d'abril de 2016, que modifica el Reglament (UE) nº 1370/2013 pel qual s'estableixen mesures relatives a la 
fixació de determinades ajudes i restitucions en relació amb l'organització comuna de mercats dels productes agrícoles. Veure 
Directiva (UE) 2016/802 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, relativa a la reducció del contingut de sofre de determinats 
combustibles líquids. Veure 
Directiva (UE) 2016/774 de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que modifica l'annex II de la Directiva 2000/53 / CE del Parlament Europeu i del 
Consell, relativa als vehicles al final de la seva vida útil. Veure 
Reglament Delegat (UE) 2016/765 de la Comissió, d'11 de març de 2016, pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 606/2009 pel que fa a 
determinades pràctiques enològiques. Veure 
Decisió (UE) 2016/768 del Consell, de 21 d'abril de 2016, relativa a l'acceptació de les esmenes del Protocol de 1998 al Conveni de 1979 sobre 
contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància en matèria de metalls pesats. Veure 
Reglament d'Execució (UE) 2016/759 de la Comissió, de 28 d'abril de 2016, pel qual es confecciona una llista de tercers països o parts de tercers països 
i territoris des dels quals els Estats membres han d'autoritzar la introducció en la Unió de determinats productes d'origen animal destinats al consum 
humà, s'estableixen els requisits relatius als certificats, es modifica el Reglament (CE) núm. 2074/2005 i es deroga la Decisió 2003/812 / CE (Text 
pertinent a l'efecte de l'EEE ) Veure 
Reglament d'Execució (UE) 2016/761 de la Comissió, de 13 de maig de 2016, pel qual s'estableix una excepció al que disposa el Reglament d'Execució 
(UE) nº 809/2014 pel que fa a la data límit de presentació de la sol·licitud única, les sol·licituds d'ajuda o les sol·licituds de pagament, a la data límit per 
a la notificació de les modificacions de la sol·licitud única o de les sol·licituds de pagament i a la data límit de presentació de les sol·licituds d'assignació 
de drets de pagament o d'increment del valor dels drets de pagament en el marc del règim de pagament bàsic per a l'any 2016. Veure 
España  
Ordre AAA/794/2016, de 23 de maig, per la qual es defineixen els béns i els rendiments assegurables, les condicions tècniques mínimes de cultiu, 
l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris en relació amb l'assegurança d'explotacions d'hortalisses sota 
coberta, a la Península i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, comprès en el trenta-setè Pla d'Assegurances Agràries Combinades. Veure 
Resolució de 20 de maig de 2016, de la Subsecretaria, per la qual s'amplia el termini de resolució de la convocatòria d'ajudes pels danys causats en 
produccions agrícoles i ramaderes per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent esdevinguts en els mesos de gener, febrer i 
març de 2015, efectuada per Ordre AAA/2357/2015, de 29 d'octubre. Veure 
Llei 4/2016, de 15 d'abril, de regulació dels procediments d'emergència ciutadana en l'Administració de la Regió de Múrcia. Veure 
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Decret Legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament 
d'aigües. Veure 
Ordre AAA/756/2016, de 9 de maig, per la qual es defineixen els béns i els rendiments assegurables, les condicions tècniques mínimes de cultiu, l'àmbit 
d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris del segur d'explotacions d'hortalisses a l'aire lliure, de cicle tardor-
hivern, a la Península i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, comprès en el trenta-setè Pla d'Assegurances Agràries Combinades. Veure 
Resolució de 6 de maig de 2016, de l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, per la qual es modifica la de 15 de febrer de 
2016, per la qual es publiquen les subvencions concedides per a l'any 2015 a projectes d'investigació fonamental orientada i accions complementàries, 
dins el Programa estatal de R + d + i orientada als Reptes de la Societat del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. 
Veure 
Ordre PRE/772/2016, de 19 de maig, per la qual es modifica l'annex IV del Reial Decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de 
determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. Veure 
 

JURISPRUDENCIA  
Unió Europea 
Sentència del Tribunal General (Sala Sexta) de 12 de maig de 2016 (Extractes). República Italiana contra Comissió Europea. FEOGA — Secció de 
Garantia — FEAGA y Feader — Despeses excloses del finançament— Sectors boví i oví — Correcció financera a tant alçat— Correcció puntual — Articles 
48 i 69 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 — Drets especials— Obligació de motivació. Assumpte T-384/14. Veure 
Sentència del Tribunal General (Sala Sexta) de 12 de maig de 2016. Holístic Innovation Institute, SLU contra Comissió Europea. Contribució financera — 
Investigació — Sèptim Programa Marc per a la investigació i el desenvolupament tecnològic (2007 a 2013) — Projecte eDIGIREGION — Decisió de la 
Comissió d’excloure la participació d’una empresa — Recurs d’anul·lació — Termini de recurs — Inici del còmput — Inadmissibilitat — Responsabilitat 
extracontractual — Dany moral — Infracció suficientment caracteritzada d’una norma jurídica que confereix drets als particulars. Assumpte T-468/14. 
Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 12 de maig de 2016. Toorank Productions BV contra Staatssecretaris van Financiën. Peticions de 
decisió prejudicial plantejades pel Hoge Raad der Nederlanden. Procediment prejudicial — Aranzel Duaner Comú— Classificació aranzelària — 
Nomenclatura Combinada — Partida aranzelària 2206 — Partida aranzelària 2208 — Begudes alcohòliques obtingudes per fermentació seguida de 
purificació – Afegit d’additius a les begudes alcohòliques obtingudes per fermentació seguida de purificació.- Begudes que han perdut les propietats de 
les begudes incloses a la partida aranzelària 2206. Assumptes acumulats C-532/14 y C-533/14. Veure 
Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem (Sala del Contenciós-Administratiu) del 19 de maig de 2016. Per la que es desestima el recurs de cassació interposat per 
la representació processal d’ÁRIDOS DEL ATLÁNTICO, S.L contra la Sentència de 23 de juliol de 2013, dictada per la Secció Primera de la Sala de lo 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Canàries, seu de Santa Cruz de Tenerife, al recurs contenciós-administratiu 108/2009. 
SEGUNDO.- Imposició de costes en la forma exposada a l´últim Fonament de Dret d’aquesta Sentència. Veure 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia (Sala del Contenciós-Administratiu) del 23 de maig de 2016. Per la que es desestima el recurs contenciós-
administratiu interposat per la Procuradora Dª. Teresa Guerrero Casado, en nom i representació del Excmo. AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS, contra 
el Decreto 37/08 dictat per la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d’ Andalusia, pel que s’aprova el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals del Parc 
Natural Cabo de Gata- Níjar i el Pla Rector d’Usos i Gestió del mateix, que es declara conforme a dret. Sense declaració sobre las costes. Veure 
Sentència del Jutjat de Primera Instància e Instrucció del 19 de maig de 2016. Per la que es desestima la demanda interposada per la procuradora Dª. 
Luisa María Díaz Gómez, en representació de D. Dimas, contra Volkswagen-AUDI España, SA, representada pel procurador D. Fernando Candela Ruiz, i 
Parte Automóviles, SL, representada pel procurador D. Pedro Miguel Cruz González. Veure 
 
ARTICLES 
 
ALVES MARTINS, N. L., MOURA DO CARMO, V., “Mediação de conflitos socioambientais: uma alternativa à efetivação do direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado”,  Revista de Dret Ambiental, Vol. VI, Núm. 2 (2015): 1-38 Veure 
ROESSING NETO, E., “California i la dimensió internacional de polítiques subestatals per al canvi climàtic”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. VI, 
núm. 2 (2015): 1-26 Veure 
PÉREZ DE LAS HERAS, B., “The European Union’s external policy on climate change adaptation: from conditionality-driven action to sustainable 
development”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. VI, Núm. 2 (2015); 1-24 Veure 
MINAVERRY, C. M., NORMA MARTÍNEZ, A., “El dret d’accés a l’aigua per al consum humà en el nou Codi Civil i Comercial de la Nació d’Argentina”, 
Actualitat Jurídica Ambiental, nº 57, ISSN: 1989-5666 (2016). Veure 
DÍAZ LAGARES, V., “Els reptes de l’energia eólica marina a Espanya: el paper de les CCAA i la ordenació dels espais marins davant la Directiva 
2014/89/UE”, Actualitat Jurídica Ambiental, nº 56, ISSN: 1989-5666 (2016). Veure 
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BORRÀS PENTINAT, S., “Retos de la política ambiental de la UE hasta 2020: ¿"vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta"?”, Revista General 
de Derecho Europeo 01/2015; 35.  
CASADO CASADO, L., “Environmental protection as an exception to the freedom of establishment and the freedom to provide services in the European 
Unión”, Review of European, Comparative & International Environmental Law, Vol. 24, Issue 2, July 2015, pp. 209-222. DOI: 10.1111/reel.12110. ISSN: 
2050-0386/ 2050-0394 (on line).  
DE LA VARGA PASTOR, A., “El papel de los municipios frente a los emplazamientos contaminados en España y en Cataluña”, Revista Aranzadi de 
Derecho Ambiental. núm. 30, 2015, pp. 351-381.  
JARIA I MANZANO, J., “El constitucionalismo de la escasez (derechos, justicia y sostenibilidad)”,Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 30, 2015, 
pp. 295-349.  
MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Clínicas jurídicas y Universidad pública”, Revista de Educación y Derecho núm. 11 (2015).  
TORRES ROSELL, N., “Matrimonio forzado: aproximación fenomenológica y análisis de los procesos de incriminación”, Estudios penales y criminológicos, 
(en prensa).  
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Peeters, Marjan; Schomerus, Thomas (ed.). Renewable energy law in the EU: legal perspectives on bottom-up approaches. Oosterhuis, Frans H.; ten  
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