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Editorial. Un nou projecte del CEDAT: la 'Revista Catalana de Dret Ambiental'. Veure 

 

                    Tarragona

Curs present i futur de la política energètica. Veure 

AGENDA 

Cursos d'estiu de la Universitat de Cantàbria 2010. Veure 
Concurs Periodístic “Aigua: el més essencial dels recursos naturals”. Veure 
Consulta Pública “Pla d'Acció de la UE per a la Reducció de les Captures Accidentals d'Aus Marines en els Arts de Pesca”.Veure 
Acte de presentació del llibre "Els guardians de l'aigua". Veure 
Curs d'estiu: el canvi climàtic, la cimera de Copenhaguen i la protecció del medi ambient a Europa. Veure 
Convocatòria de l'acció DRAC Màster 2010. Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional: 
Projecte IIRSA Amenaça a la Comunitat Indígena del Perú. Veure 
CUBA: Menys contaminació i més estalvi. Veure 
Austràlia diu prou a la caça de balenes de Japó. Veure 
Caçar balenes a l’Antàrtica significaria la seva extinció a l'hemisferi sud. Veure 
L'ONU inicia les negociacions formals de cara a la cimera sobre canvi climàtic de Mèxic. Veure 
MÈXIC: Units contra el blat de moro transgènic. Veure 
Unió Europea 
Els biocarburants perden posicions com alternativa de mobilitat sostenible. Veure  
La Unió Europea prohibirà per llei el comerç de fusta il·legal. Veure 
La Unió Europea aprova la nova Directiva sobre emissions industrials. Veure 
La Comissió fixa un sistema de certificació dels biocarburantes sostenibles. Veure 
La UE es planteja aspirar al 30% de reducció d'emissions en 2020. Veure 
Toc d'alerta per a la sostenibilitat de la pesca al Mediterrani. Veure  
Radiografia dels platges i àrees de bany de la UE. Veure 
European Fish Week. Veure 
Espanya 
Espanya destina 39,67 milions a 3 fons relacionats amb el CO2. Veure 
Dia Mundial de Lluita contra la Desertificació. “La desertificació avança en l'Estat espanyol”. Veure 
Guerra oberta per les primes a les renovables. Veure 
Galícia té potencial per a instal·lar 58 plantes de biogàs. Veure 
Els universitaris creuen que les seves carreres no els formen per a la sostenibilitat i la globalització, segons un estudi de IBM. Veure 
Catalunya   
85 espècies identificades a la marató fotogràfica a Sils. Veure 
Nou portal del canvi climàtic a Catalunya. Veure 
Enfonsament d'esculls artificials al Garraf. Veure 
Augmenta la recollida selectiva dels residus municipals a la Catalunya central. Veure 
El conseller Baltasar visita les obres de recuperació ambiental del Paratge de Tudela, al Parc Natural de Cap de Creus. Veure 
CEDAT 
Acte de cloenda del curs acadèmic del Màster Universitari en Dret Ambiental- URV. Veure 
Convocatòria d’ajuts CEDAT per a cursar el Màster Universitari en Dret ambiental (URV) Curs 2010/2011. Veure 
Inauguració de l'exposició “Aigua, rius i pobles”. Veure 
Acte de presentació de l´AAEDAT. Veure 
Piragüada Xerta-Tortosa, amb la conferència fluvial “L'aigua i el riu que ens uneixen”. Veure 
Publicació del primer número de la Revista Catalana de Dret Ambiental. Veure 
Defensa pública de Treballs de Fi de Màster, curs 2009-2010. Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, Diari Oficial n° L 153 de 
18/06/2010 p. 0013-0035. Veure 
Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a la indicació del consum d'energia i altres recursos per part 
dels productes relacionats amb l'energia, mitjançant l'etiquetatge i una informació normalitzada, Diari Oficial n° L 153 de 18/06/2010 p. 0001 – 0012. 
Veure 
Reglament (UE) no 413/2010 de la Comissió, de 12 de maig de 2010, pel qual es modifiquen els annexos III, IV i V del Reglament (CE) no 1013/2006 
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus per a tenir en compte els canvis adoptats en virtut de la Decisió C (2008) 156 del 
Consell de l'OCDE (Text pertinent a l'efecte del EEE). Veure 
Decisió de la Comissió, 2010/264, de 4 de maig de 2010, relativa a la sol·licitud de Bulgària d'adoptar mesures de salvaguarda en relació amb una 
excepció de les obligacions previstes en la Directiva 2001/80/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre limitació d'emissions a l'atmosfera de 
determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió %[notificada amb el nombre C (2010) 2688]. Veure 
Espanya 
Llei 4/2010, de 8 de juny, d'Aigües de la Comunitat Autònoma d'Andalusia. Veure 
Decret 100/2010, de 7 de juny, del Govern d'Aragó, pel qual se salva una omissió en el Decret 84/2010, de 11 de maig, del Govern d'Aragó, pel qual 
s'aprova el marc organitzatiu per a l'aplicació a Aragó de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural. Veure 
Catalunya 
Proposició de Llei de modificació de la Llei 4/1998, del 12 de març, de protecció de Cap de Creus, pel que fa a la delimitació del Parc Natural de Cap de 
Creus i del paratge natural d'interès nacional de la serra de Rodes, al Port de la Selva. Veure 
Proposició de llei de regulació de les festes tradicionals amb bous. Veure 
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