
 

  

 

  

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

Activitats programades d'octubre a desembre de 2014 al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Veure 
Jornada "Solucions d’estalvi en l’àmbit de la mobilitat de les flotes". Veure 
Seminari Internacional: Paisatge, patrimoni i aigua. La memòria del territori. Veure 
Congrés RECUWATT 2014. Veure 
Curs QGIS bàsic i aplicacions en gestió ambiental. Veure 
Jornada: Inventari d’estructures de connectivitat a la xarxa viària de Catalunya. Veure 
Diàlegs Ambientals '14: És sostenible la nostra alimentació?. Veure 
Primera jornada sobre documentació ambiental a Catalunya. Veure 
Primer Congrés Europeu sobre Custodia del Territori "Land: Quality of Life”. Veure 
Conama 2014: economia baixa en carboni. Veure 
Pollutec Lyon. Veure 
 
 Internacional 
Internacional  
Acaba cimera sobre canvi climàtic amb un compromís per reduir les emissions de gasos. Veure 
Brasil rebutja pacte de desforestació signat per 30 països. Veure 
Rússia tanca la causa contra els activistes de l’ “Artic Sunrise” de Greenpeace. Veure 
Líders indígenes d'Equador, Perú i Argentina defineixen a Lima demandes per la COP20.Veure 
La cimera de les ciutats. Veure 
Pel 2050 l'energia generada per solar serà el 50%. Veure 
Unió Europea 
Sí és possible! Un municipi italià prohibeix tots els plaguicides Veure 
El consorci d'ACS s'imposa a FCC per a la gestió de residus de Portugal. Veure 
Brussel·les dóna un ultimàtum a Espanya per a la clausura definitiva de 63 abocadors. Veure 
Siemens crea un aerogenerador per a zones de poc vent. Veure 
Hèlsinki es projecta com una urbs sense actuacions en 10 anys. Veure 
Espanya  
Govern canari és partidari de cobrar per alguns serveis als parcs. Veure  
Andalusia busca el suport de la UE contra el gasoducte a Doñana. Veure 
La probabilitat de trobar cru a Canàries és del 15%. Veure 
Espanya en el vergonyós lloc 22 dels països més atractius per invertir en energies renovables. Veure 
La Comunitat Europea obliga a Espanya a crear i promoure el autoconsum amb energies renovables. Veure 
Catalunya 
Els peatges pujaran i el transport públic baixarà en puntes de contaminació a Barcelona. Veure 
Les entitats socials alerten que s'acosta l'hivern amb un augment de la pobresa energètica. Veure 
Els nivells d'ozó troposfèric aquest estiu han estat els més baixos en 23 anys a Catalunya. Veure 
Ecologistes en Acció afirma que BCN World pot provocar un "punt negre" a la costa de La Pineda. Veure  
CEDAT-URV  
Kick-Off Meeting d’un nou projecte europeu de recerca amb participació del CEDAT. Veure 
Resolució dels ajuts de matricula CEDAT per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental 2014/15. Veure 
Reconeixement del grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”. Veure 
  

  

 
Unió Europea 
Proposta de DECISIÓ DEL CONSELL relativa a la posició que ha d'adoptar-se, en nom de la Unió Europea, en el Comitè Mixt del EEE per la qual es 
modifica el Protocol 31 de l'Acord EEE, sobre la cooperació en sectors específics no inclosos en les quatre llibertats (Programa Copernicus). Veure 
Decisió d'Execució de la Comissió, de 17 de setembre de 2014, sobre el reconeixement del «Règim Universal d'Assegurament de Pinsos» per demostrar 
el compliment dels criteris de sostenibilitat establerts en les Directives 98/70/CE i 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell. Veure 
Estat d'ingressos i de despeses de l'Agència Europea de Medi ambient per a l'exercici 2014 — Pressupost rectificatiu n ° 1. Veure 
Reglament d'Execució (UE) nº 952/2014 de la Comissió, de 4 de setembre de 2014, pel qual es modifica l'annex I del Reglament (CE) nº 798/2008 en el 
relatiu, d'una banda, a l'entrada corresponent a Malàisia que figura en la llista dels tercers països, territoris, zones o compartiments en relació amb la 
influència aviari d'alta patogenicitat i, per una altra, als models de certificats veterinaris per a la importació d'aus de corral, pollets d'un dia, ous per 
incubar, carn d'aus de corral i de ratetes de granja i ous. Veure 
COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ Al PARLAMENT EUROPEU conformement a l'article 294, apartat 6, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 
sobre la posició del Consell en primera lectura amb vista a l'adopció d'una Directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la 
Directiva 2001/18/CE pel que fa a la possibilitat que els Estats membres restringeixin o prohibeixin el cultiu de OMG al seu territori /COM/2014/0570 
final - 2010/0208 (COD). Veure 
Reglament d'Execució (UE) nº 973/2014 de la Comissió, d'11 de setembre de 2014, relatiu a la classificació de determinades mercaderies en la 
nomenclatura combinada. Veure 
Espanya 
Reial decret 774/2014, de 12 de setembre, pel qual es desenvolupa l'aplicació de l'article 167 del Reglament (UE) nº 1308/2013, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i es fixen els requisits i el contingut d'una norma de comercialització en el sector del vi, i s'aproven les 
mesures aplicables a la campanya 2013/2014 i es deroguen determinades normes en matèria agrària i pesquera. Veure 
Reial decret 773/2014, de 12 de setembre, pel qual s'aproven diverses normes reguladores del transvasament per l'aqüeducte Tajo-Segura. Veure 
Ordre PRE/1597/2014, de 5 de setembre, per la qual s'estableixen les quanties i es dicten normes sobre la gestió i el cobrament de la taxa per 
subministrament d'informació ambiental en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics. Veure 
Catalunya 
ORDRE AAM/272/2014, de 25 d'agost, per la qual es modifica la durada del 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, aprovat per l'Ordre AAM/254/2012, de 31 d'agost. Veure 
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ORDRE AAM/282/2014, de 10 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes 
en l'execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosi bovina, i es convoquen els corresponents a 2014. Veure 
ORDRE TES/269/2014, de 7 d'agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial 
que es presten en el centre educatiu Escola de Sobreestants d'Obres Públiques depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat. Veure 
 
 

JURISPRUDÈNCIA  
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 4 de setembre de 2014. Sofia Zoo contra Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség. Petició de decisió prejudicial: Fővárosi Közigazgatási és munkaügyi bíróság - Hongria. Procediment prejudicial - Protecció d'espècies de 
la fauna i flora silvestres - Reglament (CE) nº 338/97 - Article 11 – Nul·litat d'un permís d'importació limitada als espècimens d'animals efectivament 
afectats per la causa de nul·litat. Assumpte C-532/13.Veure  
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) d'11 de setembre de 2014. Comissió Europea contra República Federal d'Alemanya. Incompliment 
d'Estat - Medi ambient - Directiva 2000/60/CE - Marco per a una política comunitària en l'àmbit de l'aigua - Recuperació dels costos dels serveis 
relacionats amb l'aigua - Concepte de "serveis relacionats amb l'aigua". Assumpte C-525/12.Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 4 de setembre de 2014. Comissió Europea contra República Francesa. Incompliment d'Estat - 
Directiva 91/676/CEE - Article 5, apartat 4 - Annex II, part A, apartats 1 a 3 i 5 - Annex III, apartats 1, punts 1 a 3, i 2 - Protecció de les aigües contra 
la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries - Períodes d'aplicació de fertilitzants - Capacitat dels tancs d'emmagatzematge de fem 
- Limitació de l'aplicació de fertilitzants - Prohibició d'aplicació de fertilitzants en terrenys inclinats o escarpats o en terrens gelats o coberts de neu - No 
conformitat de la normativa nacional. Assumpte C-237/12. Veure 
Sentència del Tribunal General (Sala Vuitena) de 18 de setembre de 2014. Holcim (Romania) SA contra Comissió Europea. Responsabilitat 
extracontractual - Règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle - Responsabilitat per actuació culposa - Negativa de la Comissió a 
revelar informació i a prohibir qualsevol transacció relativa a uns drets d'emissió presumptament robats - Infracció suficientment caracteritzada d'una 
norma jurídica que confereix drets als particulars - Responsabilitat objectiva. Assumpte T-317/12. Veure 
Interlocutòria del Tribunal de Justícia (Sala Vuitena) de 4 de setembre de 2014. Rütgers Germany GmbH i uns altres contra Agència Europea de 
Substàncies i Preparats Químics (TIRA). Assumpte C-290/13 P. Veure 
Espanya 
Providència Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat n.º 4983-2014, contra la Llei Foral 30/2013, de 15 d'octubre, del Parlament de la 
Comunitat Foral de Navarra, per la qual es prohibeix al territori de la Comunitat Foral de Navarra l'ús de la fractura hidràulica com a tècnica de recerca i 
extracció de gas no convencional. Veure 
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La participació en l'urbanisme: els plans d'ordenació urbanística municipal a Catalunya. Veure 
L'estat dels boscos del món 2014. Veure 
Regulating Chemical Substances under REACH: The Choice between Authorization and Restriction and the Case of Dipolar Aprotic Solvents. Veure 
Participatory  Water Management in Brazil: Legal, institutional and political aspects (1988 – 2008). Veure 
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