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Editorial. La protecció de la biodiversitat. VeureORMATIVA    

                     Tarragona 
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2º Trobada internacional amics dels arbres. Veure 
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Curs monogràfic: "Iniciació a la fotografia de naturalesa". Veure 
Medi ambient i reducció de costos en el transport: claus per als seus líders. Veure 
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Cursos subvencionats pel SIG àrea medi ambiental: arcGIS (ESRI Espanya). Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Unió Europea 
La Convenció Marc de l'ONU de Canvi Climàtic reprèn a Bonn el finançament del clima post 2012. Veure 
Dia Mundial del Medi Ambient 2010. “MOLTES ESPÈCIES, UN PLANETA, UN FUTUR”. Veure 
Medi ambient: Nova estratègia de la Comissió per obtenir encara més beneficis dels bioresidus. Veure 
La Unió Europea combat amb dues noves armes la pèrdua de biodiversitat. Veure 
Vida artificial, encara no!. Veure 
La comunitat internacional dóna 4.000 milions de dòlars per a lluitar contra la desforestació. Veure 
Espanya 
La pèrdua de biodiversitat suposa un cost anual de més de 40.000 milions d’euros, segons el MARM. Veure 
Els grups ecologistes proposen a Foment estalviar més de 8.000 milions en autovies. Veure 
La Gravera “El Pont” va rebre el Primer Premi Europeu al Desenvolupament Sostenible en Biodiversitat de l’Associació Europea de Productors d’Àrids 
(UEPG). Veure 
Mig centenar de països impulsen la col·laboració mundial en la reducció de la desforestació en les regions en desenvolupament. Veure 
Les emissions espanyoles de gasos d’efecte hivernacle durant 2009 van caure un 8,2%. Veure 
Espanya aprova onze nous projectes de reducció d’emissions de CO2 en tercers països. Veure 
Greenpeace aplaudeix la decisió de Abengoa de rebutjar l’oli de palma procedent de la desforestació. Veure 
Catalunya 
Catalunya acull el primer naixement d’un voltor negre en més d’un segle. Veure 
Catalunya disposa del primer pla d’infraestructures de gestió de residus municipals. Veure 
El Parc Natural del Delta de l’Ebre aprova un pressupost de 2,5 M d’euros pel 2009. Veure 
Gas Natural Fenosa, Indra i l´Ajuntament de Sant Cugat (Barcelona) participen en un projecte pioner a Europa per reduir un 20% el consum energètic 
dels habitatges. Veure 
Convocatòria del VI Premi Iniciativa Medi ambient, any 2010, de la Diputació de Tarragona. Veure 
El DPTOP aprova definitivament el Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona. Veure 
CEDAT/URV 
Convocatòria d’ajuts URV d’estudis de màster per a estudiants nacionals per al curs acadèmic 2010-2011. Veure 
Obert el segon període de preinscripció del Màster Universitari en Dret Ambiental. Veure 
Convocatòria de l´acció DRAC (Màster). Veure 
Taula Rodona: "Drets Humans i negligència ambiental a la Amazònia Equatoriana". Veure 
Fòrum Tècnic sobre Planificació d´Aigües a Catalunya. Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Reglament (UE) n ° 453/2010 de la Comissió, de 20 de maig de 2010, pel que es modifica el Reglament (CE) n ° 1907/2006 del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). Veure 
Directiva 2010/22/UE de la Comissió, de 15 de març de 2010, que modifica, per adaptar-les al progrés tècnic, les Directives 80/720/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE i 87/402/CEE del Consell i les Directives 2000/25/CE i 2003/37/CE del Parlament Europeu i del Consell, relatives a l’homologació dels 
tractors agrícoles o forestals. Veure 
Espanya 
Llei 5/2010, de 28 de maig, de modificació de la Llei 4/2000, de 27 de juny, de Declaració del Parc Natural de Fuentes Carrionas i Fuente Cobre-
Montaña Palentina (Palencia). Veure 
Anunci de la resolució de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir per la que s’adjudica definitivament el Projecte 12/09 de condicionament 
ambiental i reforestació de las Riberes del Guadalquivir en el Parc de San Jerónimo: adequació de Berma Superior. Terme municipal de Sevilla. Veure 
Resolució de la Direcció General de l´Aigua per la qual s’anuncia: Contractació per execució de les obres de: "Projecte de reposició de infraestructures 
hidràuliques Barranc de Vall Gran Rei, (Illa de la Gomera)". Veure 
Catalunya 
Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d'una reserva 
natural integral. Veure 
Llei 9/2010, del 7 de maig, de modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments 
de Catalunya. Veure 
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SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quarta) de 20 de maig de 2010.Comissió Europea contra Regne d’Espanya. Incompliment d´Estat - 
Directiva 92/43/CEE - Conservació dels hàbitats naturals - Fauna i flora silvestres - Règim de protecció abans de la inscripció d’un hàbitat en la llista dels 
llocs de importància comunitària - Article 12, apartat 4 - Projecte d’acondicionament d’un camí rural. Afer C-308/08. Veure 
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