BUTLLETÍ INFORMATIU

Editorial. Mons que desapareixen

Butlletí nº 72, novembre de 2015

Tarragona

AGENDA

Beca de Recerca i Investigació Mediambiental Xavi Catà Veure
Veure Dret ambiental per a una economia verda Veure
Congrés
Taller de recursos per a l'ocupació per professionals del medi ambient Veure
Call for abstracts. Revista Encrucijadas Vol. 11 - Medi ambient i Societat Veure
Call for abstracts. Medi ambient global i recursos d'aigua. Congrés 2016 Veure
Call for abstracts. 1er Congrés Internacional sobre Dret Ambiental de Tarragona Veure
Internacional
NOTÍCIES
Internacional
Exxon coneixia el canvi climàtic fa gairebé 40 anys i va tractar de silenciar-ho Veure
L'Organització Meteorològica Mundial detecta el tercer major forat a la capa d'ozó Veure
Com el preu de les matèries primeres està arruïnant el negoci del reciclatge Veure
Xina i França obren el camí a un pacte sobre canvi climàtic a París Veure
Decisió emblemàtica consulta a comunitats maies sobre transgènics Veure
Top Ten de les illes que poden desaparèixer a causa del canvi climàtic Veure
Unió Europea
Suècia es proveirà solament amb energies renovables Veure
Lleis mediambientals europees passen per alt la protecció del sòl Veure
El dilema del carbó a Polònia: pol·lució o dependència energètica Veure
El Parlament rebutja que els països puguin prohibir l'ús de transgènics Veure
Brussel·les reclama als països que investiguen Volkswagen Veure
Espanya
El Govern aprova l’impost al sol per l’autoconsum elèctric Veure
La justícia torna a tombar un decret signat durant el Govern de Cospedal Veure
Les empreses deixen seca la cooperació espanyola Veure
Espanya es quedarà sense turisme de platja Veure
Els canadencs exigeixen a Espanya una indemnització milionària per la mina d'or de Corcoesto Veure
Catalunya
Planoles, primer municipi català lliure de pesticides Veure
El jutge cita a declarar els primers imputats pel magatzem Castor Veure
L'aportació de sediments al Delta s'ha reduït «més d'un 95%» en 60 anys Veure
Últim mes per completar amb èxit la retirada dels llots tòxics a Flix Veure
La Diputació no reclamarà responsabilitats ambientals a Ercros per la contaminació del pantà de Flix Veure
CEDAT-URV
Investigadors predoctorals del CEDAT comencen l'Organització del TIEC Tarragona International Environmental Law Colloquium Veure
El Professor Dr. Pigrau ha participat a la "Sessió sobre drets fonamental, la participació de les comunitat locals i les grans obres (del TAV a la realitat
global)" del Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) Veure
Inauguració dels Horts Socials a la URV Veure
Presentació de la Guia d'Educació Ambiental “Jocticia Ambiental. El Debat per a l’Educació Socioambiental. E- Waste: L’Altra Cara de la Tecnologia”

Veure

CEDAT – L'Acadèmia surt una altra vegada al carrer: protesta contra el TTIP a Berlí Veure

NORMATIVA
Unió Europea
Reglament d'Execució (UE) 2015/1831 de la Comissió, de 7 d'octubre de 2015, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) nº
1144/2014 del Parlament Europeu i del Consell sobre accions d'informació i de promoció relatives a productes agrícoles al mercat interior i en tercers
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Reglament Delegat (UE) 2015/1844 de la Comissió, de 13 de juliol de 2015, pel qual es modifica el Reglament (UE) nº 389/2013 quant a l'execució
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d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris del segur de cobertures creixents per a cultius agroenergètics, comprès
al Pla d'Assegurances Agràries Combinats per a l'exercici 2015. Veure
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Pla d'espais d'interès natural Capçaleres del Ter i del Freser, i Serra Cavallera. Veure
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- Directiva 2011/92/UE - Avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient - Article 11 - Directiva
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urbanitzable. Aeroport de Màlaga. Veure
Sentència del Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 1440/2014, del 23 d'octubre de 2015. Expropiació. Abocador Ca Na Putxa.Veure
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Sentència del Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 207/2014, de 22 d'octubre de 2015. Resum: Pla General d'Ordenació Urbana d'Arona
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usos del sòl, determinava la presumpció que tenia efectes significatius sobre el medi ambient. Veure
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