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          Tarragona
Editorial. Després de Copenhaguen. Veure Editorial. Després de Copenhaguen. Veure 

AGENDA  AGENDA  
Congrés IUFRO 2010. Veure Congrés IUFRO 2010. 
Conferència Europea "Meta i visió post-2010 en matèria de biodiversitat". Veure Conferència Europea "Meta i visió post-2010 en matèria de biodiversitat". 

Veure 
Veure 

Fòrum Social Mundial 2010. Veure Fòrum Social Mundial 2010. 
Taula Treball: "Novetats introduïdes pel nou reglament de gestió i auditoria ambiental, EMAS III". Veure Taula Treball: "Novetats introduïdes pel nou reglament de gestió i auditoria ambiental, EMAS III". 

Veure 
Veure 

Programa Llars Verdes a Múrcia. Veure Programa Llars Verdes a Múrcia. 
V Congrés de l'Associació Espanyola per a l'Economia Energètica. Veure V Congrés de l'Associació Espanyola per a l'Economia Energètica. 

Veure 
Veure 

NOTÍCIES NOTÍCIES 
Internacional  Internacional  

Copenhaguen i el fracàs global de la mitigació. Veure 
Salven 43 balenes encallades a Nova Zelanda. Veure 
El tauró martell, en extinció. Veure 
Xina defensa que el "dret al desenvolupament" és clau per parlar del clima. Veure 
2010, l'Any Internacional de la Biodiversitat. Veure 
Un equip científic resol l'enigma de la migració dels manatins. Veure 
Activistes de Greenpeace posats ja en llibertat. Veure 

Unió Europea 
La UE posa fi a la veda de la pesca d'anxova en el Golf de Biscaia. Veure 
La UE promet 7.200 milions d'euros per combatre el canvi climàtic. Veure 
La Presidència espanyola de la UE, al rescat del lideratge europeu en qüestions climàtiques. Veure 
Nou mecanisme europeu d'assistència local en el sector de l'energia - ELENA. Veure 
Les regions i l'intercanvi d'idees sobre el desenvolupament sostenible. Veure  

Espanya 
Espanya, primer país d'Europa en ISO 14001. Veure 
La il il·luminació nadalenca de baix consum estalvia fins a un 50% d'energia. Veure 
La recollida de paper i cartró per a reciclatge augmenta un 10% durant els mesos de desembre i gener. Veure 
Espanya descarta un acord vinculant sobre clima abans de finals de 2010. Veure 
WWF presenta cinc claus per a una Presidència espanyola sostenible de la UE. Veure 
Fusta ecològica ECOM. Veure 
Eòlica segueix per sobre de la nuclear a Espanya. Veure 
L'acord sobre els cabals del Xúquer és il·legal. Veure 
Les nuclears espanyoles signen el 2009 el pitjor any de la seva història. Veure  

Catalunya   
La nuclear d’Ascó notifica al CSN el primer succés de l’any 2010. Veure 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre reactiva la lluita pel cabal ecològic. Veure 
El projecte de Decret d’anellament científic d’ocells salvatges surt a informació pública. Veure 
L’Agència Catalana de l’Aigua comença la construcció de la depuradora d’Ogassa, a la comarca del Ripollès. Veure 
Les indústries catalanes reciclen el 74% dels residus que generen. Veure 
NORMATIVA   
Unió Europea 
Recomanació de la Comissió, de 21 de desembre de 2009, sobre la utilització segura de combustibles amb baix contingut de sofre pels vaixells atracats en 
ports comunitaris. Veure 
Reglament (CE) no 1287/2009 del Consell, de 27 de novembre de 2009, pel qual s’estableixen per a 2010 les possibilitats de pesca i les condicions a elles 
associades aplicables en el Mar Negre a determinades poblacions de peixos. Veure 
Reglament (UE) no 1275/2009 de la Comissió, de 21 de desembre de 2009, pel qual es prohibeix la pesca de tonyina a l'Oceà Atlàntic a l'est del meridià 45 
° O i al Mar Mediterrani per part dels vaixells que enarboren pavelló de França. Veure 
Decisió de la Comissió de 17 juny 2009 relativa a l'ajuda estatal C 41/06 (ex N 318/A/04) que Dinamarca té previst executar per a la devolució de l'impost 
sobre les emissions de CO2 aplicat al consum de combustibles subjectes a quotes en la indústria (notificada amb el número C (2009) 4517). Veure 
Reglament (CE) no 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un 
sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 
2006/193/CE de la Comissió. Veure 

Espanya 
Reial Decret 1852/2009, de 4 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris per subvencionar les despeses en el marc dels Programes de 
Desenvolupament Rural con finançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Veure 
Ordre ARM/3521/2009, de 23 de desembre, per la qual es declaren zones especials de conservació dels llocs d'importància comunitària marins i marítim 
terrestres de la regió macaronèsica de la Xarxa Natura 2000 aprovats per les Decisions 2002/11/CE de la Comissió, de 28 de desembre de 2001 i 
2008/95/CE de la Comissió, de 25 de gener de 2008. Veure 
Ordre ARM/3522/2009, de 23 de desembre, per la qual es regula el procediment de control d'accés a ports espanyols de vaixells pesquers de tercers 
països, i la importació i exportació de productes de la pesca per prevenir, descoratjar i eliminar la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada. Veure  
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http://euroalert.net/news.aspx?idn=9401
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http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-iluminacion-navidena-de-bajo-consumo-ahorra-hasta-un-50-de-energia.asp
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http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com/2010/01/eolica-sigue-por-encima-de-la-nuclear.html
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article16274
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http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/01/pdfs/BOE-A-2010-3.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21178.pdf
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Reial Decret 1822/2009, de 27 de novembre, pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers. Veure  

Catalunya   
RESOLUCIÓ MAH/3538/2009, de 2 de desembre, per la qual es fa públic l’Acord d’aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del projecte bàsic de 
construcció de la dessalinitzadora del Foix, al terme municipal de Cunit. Veure 
RESOLUCIÓ MAH/3667/2009, de 10 de desembre, per la qual es convoquen subvencions associacions i fundacions per al finançament d’actuacions 
d’educació i sensibilització ambiental en matèria de canvi climàtic per al 2010.  Veure  
JURISPRUDÈNCIA 

Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 10 de desembre de 2009.Procediment de remissió prejudicial - Article 234 CE - Concepte de "òrgan 
jurisdiccional nacional" - Admissibilitat - Directiva 85/337/CEE - Avaluació d'impacte ambiental - Construcció de línies aèries d'energia elèctrica - Longitud 
superior a 15 km - Construccions transfrontereres - Línia transfronterera - Longitud total superior al llindar - Línia la major part se situa en el territori d'un 
Estat membre veí - Longitud del tram nacional inferior al llindar ». Assumpte C 205/08. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 10 de desembre de 2009. Comissió Europea contra Regne Unit de la Gran Bretanya i d'Irlanda del 
Nord. Incompliment d'Estat - Medi ambient - Directiva 91/271/CEE. Assumpte C-390/07. Veure 

Espanya 
Sentència del Tribunal Suprem (Sala III del Contenciós-Administratiu), de 13 de novembre de 2009. Acció Administrativa: Montes i Espais Naturals: 
Reserves Naturals i Espècies Protegides: Pla d'ordenació de recursos naturals. Interposat per la Lletrada  de la Comunitat Autònoma de Madrid. Veure  
Sentència del Tribunal Suprem (Sala II del Penal) no. 1112/2009, de 16 de novembre. Delicte d’Emissions, Radiacions, Sorolls i Abocaments Contaminants: 
Instal·lació Industrial o Activitat Clandestina. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem (Sala III del Contenciós-Administratiu), de 27 de novembre de 2009. Contaminació: Acústica. Recurs de cassació n º 
6964/2005 interposat pel Procurador dels Tribunals D. Carlos Ibáñez de la Cadiniere, en nom i representació de "Associació de Promotors Immobiliaris de 
la Província d'Alacant (PROVIA)" contra la Sentència de 28 de setembre de 2005, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa (Secció Tercera) del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en recurs contenciós-administratiu no. 561/04, sobre impugnació d’ordenança municipal. Veure 
ARTICLES 
Impulsar l'èxit. Persones i Desenvolupament Sostenible. Veure 
El canvi climàtic també va passar en el passat. Veure 
Rèquiem pels arbres. Veure 
Incendis subterranis: què passa a les Taules de Daimiel. Veure 
Brasil, Les mans brutes de l'etanol. La nova tecnologia: la misèria de sempre. Veure 
Glifosat: Condemnats en l'aire. Veure 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
ABBOT, CAROLYN, Enforcing pollution control regulation: strengthening sanctions and improving deterrence, ed. Hart Publishing, Oxford, 
2009. 
PICTON – TURBERVILL, G., Oil and gas: a practical handbook, ed.  Globe Law and Business, London, 2009.  
VICEDO CAÑADA, L., Legislación aplicable a la planificación y gestión de recursos naturales, ed. de la UPV, Valencia, 2009. 
GONZÁLEZ BUSTOS y otros, Legislación sobre el cambio climático, ed. Tecnos. Cop., Madrid, 2009. 
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