
 
 
 
                                                                             BUTLLETÍ INFORMATIU     Butlletí  nº 11, març de 2010

 
 
 
 
 
 

 

Editorial. El projecte de llei sobre la protecció del medi marí. Veure 
 

        Tarragona 

AGENDA 
Congrés Internacional de l'European Bird Census Council. Veure 
Congrés Virtual Iberoamericà de Producció Integrada a Horticultura 2010 (CVPI). Veure 
Dia mundial de l'aigua: Entra al ESPAI AIGUA i descobreix el teu vincle entre Tu i l'aigua. Veure 
Cicle Meteorologia a l'abast de tots II: Identificació de núvols i altres fenòmens meteorològics. Veure 
Taller de compostatge casolà avançat. Veure 
Xerrada sobre biodiversitat forestal. Veure 
II Jornades d’estudi i divulgació de les terres del Gaià. Veure  
 NOTÍCIES Internacional 
Internacional  
Grans quantitats d'aigües subtropicals han començat a arribar fins Groenlàndia, això pot accelerar la pèrdua de gel a la zona. Veure 
Cens marí descobreix 5.000 noves espècies. Veure 
Obama obre camí a l'energia nuclear. Veure 
Què fer amb les orques captives?. Veure 
Es desprèn de l'Antàrtida un iceberg de la mida de Luxemburg. Veure 
Unió Europea 
Les taxes de reciclatge de vidre s'incrementen a Europa. Veure 
La Comissió crea dues noves direccions generals d'Energia i d'Acció pel Clima. Veure 
La UE insta a preservar biodiversitat pel CC. Veure 
Quatre ciutats espanyoles, candidates a Capital Verd Europea. Veure 
La UE finança projectes mediambientals per valor de 67 milions d'euros. Veure 
Europa inicia un procediment d'infracció contra Espanya per la informació d'emissions dels cotxes. Veure  
La Comissió anuncia una proposta perquè els Estats membres pugin triar si cultiven o no OGM. Veure 
El Pacte entre Alcaldes-Compromís per anar més enllà dels objectius de la política energètica de la UE pel que fa a la reducció de CO2. Veure 
Espanya 
Aprovada la llista definitiva de municipis admesos per a albergar l'ATC. Veure 
El Ministeri d'Indústria registra més de 900 instal·lacions fotovoltaiques en la primera convocatòria de 2010. Veure 
Les intenses pluges estan provocant grans pèrdues materials i econòmiques en les conques andaluses. Veure 
Castilla la Mancha amplia l'autorització ambiental per al tractament de Residus industrials. Veure 
Aprovat el projecte de llei de protecció del medi marí. Veure 
Ecologistes en Acció denuncia que la Natura queda fora del Pacte d'Estat. Veure 
Catalunya   
El fiscal investiga un nou abocament d'hidrocarburs al port. Veure 
Un nou sistema de desinfecció permetrà reutilitzar l'aigua de la depuradora de Reus per a regadius i altres serveis. Veure 
Medi Ambient i Habitatge col·laborarà per restablir els desperfectes forestals de la Val d'Aran. Veure 
Inauguren una ruta verda pels parcs eòlics de la Conca de Barberà. Veure 
Perill d’extinció a l’Ametlla de Mar. La proposta de prohibir el comerç internacional de tonyina compromet els pescadors. Veure  
CEDAT 
Oberta preinscripció del Màster Universitari en Dret Ambiental. Curs 2010-2012. Veure 
El CEDAT participarà en el Congrés "Environmental justice in legal education".  Veure 
 NORMATIVA    
Unió Europea 
Reglament (EU) No 165/2010 de la Comissió de 26 febrer 2010 que modifica, pel que fa a les aflatoxines, el Reglament (CE) 1881/2006 pel qual es fixa 
el contingut màxim de determinats contaminants en els productes alimentari. Veure 
Decisió de la Comissió de 2 març 2010 relativa a la comercialització, de conformitat amb la Directiva 2001/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
d'un tipus de patata (línia EH92-527-1 de Solanum tuberosum L.) modificada genèticament per augmentar el contingut de amilopectina de la fècula. 
Veure 
Decisió de la Comissió de 2 març 2010 per la qual s'autoritza la comercialització de productes que contenen, es componen o s'han produït a partir de 
blat de moro modificat genèticament MON863xMON810xNK603 d'acord amb el Reglament (CE) no 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell. 
Veure  
Espanya 
Reial Decret 168/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 244/2009, de 27 de febrer, per a l'aplicació de les mesures del programa de 
suport al sector vitivinícola espanyol. Veure 
Ordre ARM/462/2010, de 23 de febrer, per la qual es modifiquen els annexos II, III i IV del Reial Decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten 
mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la comunitat europea d'organismes nocius per als vegetals o productes 
vegetals. Veure 
Catalunya   
RESOLUCIÓ MAH/496/2010, de 28 de gener, per la qual es declaren refugis de fauna salvatge (RFS) les inques Can Morgat, Can Cisó, Riera Castellana i 
Cuaranya, situades al terme municipal de Porqueres. Veure 
DECRET 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals. Veure 
RESOLUCIÓ MAH/3923/2009, de 4 de desembre, per la qual es declara refugi de fauna salvatge (RFS) la muntanya Cabanelles, el Clot, Ca l'Hereuet i 
Espinagalls, situada als termes municipals de Vilada i Castell de l ' Areny. Veure  
 JURISPRUDENCIA 
Unió Europea 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala 2a.) De 4 de març de 2010. Incompliment d'Estat - Directiva 92/43/CEE - Article 6, apartats 2 i 3 - 
Adaptació incorrecta del dret intern - Zones especials de conservació - Efectes apreciables d'un projecte sobre el medi ambient - Absència d'efecte 
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