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Editorial. Soroll ! .Veure 

        Tarragona

 AGENDA 
Jornada Informativa: "La qualitat de l'aigua de l'Ebre". Veure 
Jornada Informativa: "Implicacions de la nova llei de prevenció i control ambiental". Veure 
Conferència: "Les dones fem economia verda". Veure 
Setmana de l'Energia. Veure 
Simposi - sostenible de nous processos industrials a través de l'ACV. Veure 
Presentació de Recursos pedagògics per a l'educació d'un consum sostenible. Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional  
Vessament de Petroli a Golfo de Mèxic: contaminació a Louisiana. Veure 
Informe apunta problemes socio-ambientals causats per cultius de soja. Veure 
Dia de la Terra. Veure 
El Banc Mundial és acusat de promoure l'acaparament de terres en els països empobrits. Veure 
Autoritzat el primer parc eòlic a alta mar als EUA: amb vent fort de llevant, no són gegants sinó molins. Veure 
El Parlament europeu pressionat per la indústria per debilitar la Directiva d'Emissions Industrials. Veure 
Txernòbil 24 anys després. Veure 
Unió Europea 
La Comissió posa en marxa una convocatòria de projectes per un import de 35 milions d'euros per transformar els reptes ambientals en oportunitats de 
negoci. Veure 
La UE podria reduir en un 80% les emissions del sistema energètic fins 2050. Veure 
La Comissió Europea presenta una estratègia sobre vehicles nets. Veure 
Els ciutadans europeus donen suport una legislació comuna en matèria de residus radioactius. Veure 
El cel únic europeu, més a prop. Veure 
Espanya 
Disminueixen les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Espanya. Veure 
Analitzen l'impacte de l'agricultura intensiva en els sòls d'Almeria. Veure 
Neix un linx ibèric al Zoobotànic de Jerez. Veure 
Espanya és el segon país més sorollós del món. Veure 
Proven a Valladolid un sistema de reforestació que permet capturar aigua de l'aire i transferir-la a la planta. Veure 
La producció d'energies renovables a Espanya arribarà als 9.250 milions d'euros en el PIB nacional en 2012. Veure 
Catalunya   
Final ecològic sobre quatre rodes. Veure 
El Priorat presenta la seva candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Veure 
La polla blava supera el flamenc en el còmput d'indemnitzacions per danys als arrossars del Delta de l'Ebre. Veure 
El Montsià constitueix el primer consorci de Catalunya per gestionar els espais de la Xarxa Natura 2000 de la comarca. Veure 
Medi Ambient actuarà per minimitzar els danys de corb marí gros als peixos . Veure 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge promou la setmana de la Biodiversitat a Catalunya . Veure  
Constitució del Consell Promotor del programa MaB de la UNESCO a les Terres de l'Ebre. Veure 
La declaració de l'Ebre com a reserva de la biosfera és compatible amb l'MTC. Veure 
La Diputació promou la recollida selectiva d'oli domèstic usat en els municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Veure 
La Diputació de Tarragona impulsa la recollida selectiva de la fracció orgànica porta a porta. Veure 
La Terra Alta estrena Geoparc. Veure 
CEDAT 
Convocatòria de Mobilitat per a estudiants de màster 2009/2010. Veure 
Es va celebrar amb èxit el seminari "Experiències legals i jurisprudencials sobre dret ambiental centreamericà". Veure 
Acte de cloenda del curs acadèmic 2009/2010 i de la VII ª edició del Màster Universitari en Dret Ambiental. Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Decisió de la Comissió de  23 abril 2010 relativa al finançament del programa de treball de 2010 en matèria de formació sobre la seguretat de 
l'alimentació humana i animal, la salut animal i el benestar dels animals en el marc del programa « Millora de la formació per augmentar la seguretat 
alimentària ». Veure 
Decisió de la Comissió de 19 abril 2010 sobre la participació de la Comissió Europea en l'Associació Mundial de la Bioenergia. Veure 
Decisió de la Comissió de 6 d'abril de 2010 que modifica la Decisió 2009/296/CE de la Comissió per la qual s'estableix un programa específic de control i 
inspecció amb vista a la recuperació de les poblacions de tonyina vermella de l'Atlàntic oriental i el Mediterrània. Veure 
Espanya 
Ordre ARM/1143/2010, de 29 d'abril, per la qual es modifica el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres. Veure 
Reial Decret 488/2010, de 23 d'abril, pel qual es regulen els productes zoosanitaris. Veure 
Reial Decret 340/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 948/2003, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions mínimes que 
han de reunir les instal·lacions de rentat interior o desgasificació i despressurització, així com les de reparació o modificació de cisternes de mercaderies 
perilloses. Veure 
Catalunya   
Ordre MAH/262/2010, de 22 d'abril, pel qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible. Veure 
Resolució MAH/1205/2010, de 3 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgaments del Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental a les xarxes d'oficines amb atenció al públic. Veure 
Resolució MAH/1146/2010, de 13 d'abril, pel qual es convoquen subvencions per a l'adquisició de sòl amb destinació a habitatges de protecció oficial i 
allotjaments protegits per a col·lectius vulnerables per a l'any 2010. (Codi HA 03/10). Veure 
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Resolució MAH/1057/2010, de 9 de març, pel qual s'aproven inicialment el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de 
l'Alt Empordà, en els termes municipals de l'Armentera, Castelló d'Empúries, l'Escala, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Roses, Sant Pere 
Pescador, Torroella de Fluvià i Ventalló. Veure 
Resolució MAH/1038/2010, de 19 de març, pel qual es declaren refugis de la fauna silvestre (RFS) a les finques de Puig-Albaredes-Tossal, Masos, Plans 
de Sió, Horts de Riber i Clots, al terme municipal de Torrefeta i Florejacs (la Segarra). Veure 
JURISPRUDENCIA 
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 20 d'abril de 2010.Incumplimiento d'Estat - Infracció dels articles 10 CE i 300 CE, apartat 1 - Conveni 
d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents - Proposta unilateral d'un Estat membre de què es inclogui una substància en l'annex A d'aquest 
conveni. En l'assumpte C 246/07. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 22 d'abril de 2010. Incompliment d'Estat - Directiva 2001/80/CE - Contaminació i molèsties - 
Instal·lacions de combustió - Limitació d'emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants - No aplicació de la referida Directiva a la central 
elèctrica de Lynemouth (Regne Unit). En l'assumpte C 346/08. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 22 d'abril de 2010.Reglamento (CE) número 2152/2003 - seguiment dels boscos i de les interaccions 
mediambientals a la Unió - Definicions - Conceptes de "bosc" i de "altres terres arbrades "- Àmbit d'aplicació. En l'assumpte C 82/09. Veure 
Espanya 
Tribunal Suprem Sala III del Contenciós-Administratiu. Sentència de 6 d'abril de 2010. Contenciós-Administratiu: Acció administrativa: Equips i 
Instal·lacions de Telecomunicacions: Normativa. Impugnada l'Ordenança Municipal reguladora de les Condicions per a la instal lació i funcionament de 
determinats Sistemes de Telecomunicacions en el terme municipal d'Alcoi (Alacant). Veure 
Tribunal Suprem Sala III del Contenciós-Administratiu. Sentència de 6 d'abril de 2010. Contenciós-Administratiu: Responsabilitat Patrimonial: Tipus: 
Responsabilitat per funcionament normal o anormal: Modalitats: Indemnització per Alerta Alimentària. Veure 
ARTICLES 
Bolívia: un nou moviment contra el canvi climàtic. Veure 
Panells solars de plàstic. Veure 
Volcans, com afecten el planeta. Veure 
Quina és la importància de l'educació ambiental?. Veure 
Conservació VS Drets Fonamentals. Veure 
Boscos a Europa. Veure 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
SCOTT, J., Environmental protection: European law and governance. Ed. Oxford University Press, Oxford, 2009.  
GETCHES H., D., Water law in a nutshell. 4ta. ed., Ed. Thomson/West, St. Paul, MN, USA, 2009. 
CAMERON C., G., Modern public land law in a nutshell. 3ra. ed., Ed. Thomson/West,  St. Paul, MN, USA, 2006. 
MIGUEL PERALES, C., Derecho español del medio ambiente. 3ra. ed., Ed. Civitas : Thomson Reuters, Madrid, 2009. 
VOIGT, C., Sustainable development as a principle of international law: resolving conflicts between climate measures and WTO law. Ed. 
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2009. 
CRAIK, N., The international law of environmental impact assessment: process, substance and integration. Ed.  Cambridge University 
Press, Cambridge, UK., 2008. 
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