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Editorial. Biodiversitat, justícia i benestar.Veure 
                   Tarragona

 AGENDA 
La gestió dels sistemes dunars metropolitans (Una perspectiva europea). Veure 
Presentació de la Guía per a la prevenció de la contaminació del sòl al sistema de gestió ambiental. Veure 
CONAMA10 - Congrés Nacional del Medi Ambient. Veure 
Jornada "Xarxes escolars d’educació per a la sostenibilitat". Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional  
Japó: darrera oportunitat per a salvar la diversitat biològica. Veure 
Japó: Biodiversitat a la vora del precipici. Veure 
La cimera de Tianjin (Xina) sobre canvi climàtic culmina sense acords. Veure 
Llacs esteparis: Illes d’aigua en terres de set. ENDESA. Veure 
Comença la Cimera de Biodiversitat de Nagoya. Veure 
Brasil: Incendis al “Cerrado” van augmentar un 350 per cent. Veure 
Cuba: L’ambient, protagonista del cinema pobre. Veure 
India: Clima extrem afecta als camperols indis. Veure 
Brasil: Viure de la fusta sense liquidar la selva. Veure 
Canadà: El yin i el yang dels extrems climàtics. Veure 
Unió Europea 
Hongria: tragedia roja, una oportunitat. Veure 
Barroso qualifica de “greu catàstrofe mediambiental” el vessament tòxic d’Hongria. Veure 
Empreses europees demanen una acció més important contra el canvi climàtic. Veure 
Greenpeace lamenta que la Comissió Europea no hagi recolzat la moratòria a les extraccions en aigües profundes. Veure 
Al Comissari d’Energia se li ha oblidat a casa la moratòria. Veure 
Les Regions necessiten més compromís amb el medi ambient. Veure 
250 organitzacions s’uneixen per a demanar a la UE un major control de les multinacionals. Veure  
Espanya 
El premi Nobel de Química, Mario Molina, creu que la solució al canvi climàtic "no es tan cara, el problema és qui la paga". Veure 
Espanya espera que de la Cimera de la Biodiversitat de Nagoya (Japó) en surtin fites per a la conservació i els mitjans pràctics. Veure 
Elena Espinosa ha confirmat el compromís del Govern d’Espanya amb la sostenibilitat de la Costa a Catalunya on el MARM hi ha invertit quasi 170 
milions d’euros en el periode 2004-2010. Veure 
Contra l’especulació a Alcorcón i a Madrid. Veure  
L’Autoritat Portuària de les Balears incompleix les recomenacions i els compromisos amb la UNESCO. Veure 
Finalitzat l’estudi sobre reforestació a Melilla. Veure 
Espanya no compleix amb la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats. Veure 
Medi Ambient assegura que triplicarà al 2011 els diners destinats a la biodiversitat. Veure 
Ramón Tamames publica 'El grito de la tierra', sobre els "set problemes capitals" de la biosfera. Veure 
Greenpeace i WWF exigeixen al Govern espanyol recolzar la proposta europea de limitar la pesca de tonyina vermella. Veure 
López de Uralde destaca que Rosa Aguilar "no es va portar bé" amb els ecologistes com alcaldesa de Córdoba. Veure 
Vitoria serà la Capital Verda Europea 2012. Veure 
Necessitem 3,5 Espanyes per a satisfer les demandes de recursos naturals. Veure 
Catalunya   
Medi Ambient i Habitatge aposta per la creació d’un Observatori dels Envasos i Residus d’Envasos. Veure  
Traslladen per primera vegada crancs autòctons per a repoblar un riu a Catalunya. Veure 
Després del vessament de Tarragona, Greenpeace denuncia la situació insostenible que provoca la dependència del petroli. Veure 
El Govern adapta les instal.lacions de residus a la normativa comunitària. Veure 
CEDAT-URV 
Inauguració del Curs acadèmic 2010-11 del Màster Universitari en Dret Ambiental. Veure  
Firmat un contracte amb la Fundació URV per al seguiment de la contaminació química en el Camp de Tarragona. Veure 
1er Premi de Recerca de la Cátedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible atorgat a un estudiant del Màster Universitari de Dret Ambiental. Veure 
Participació del CEDAT a la Setmana de la Ciència 2010. Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Reglamento (UE) n ° 920/2010 de la Comisión, de 7 de octubre de 2010, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad 
con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión n ° 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto 
pertinente a efectos del EEE). Veure  
Dictamen del Comité de las Regiones — «Una política marítima integrada para una mejor gobernanza del Mediterráneo». Veure 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Veure 
REGLAMENTO (UE) N o 911/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 22 de septiembre de 2010 sobre el Programa Europeo de Vigilancia 
de la Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales (2011-2013) (Texto pertinente a efectos del EEE). Veure 
Espanya 
Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, en lo relativo a las especificaciones 
técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de biocarburantes y contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo. Veure 
Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Planificación Hidrológica. Veure 
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Real Decreto 1255/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines. Veure 
Orden MARM/2742/2010, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden ARM/2657/2009, de 17 de septiembre, por la que se regulan los ficheros de 
datos de carácter personal del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Veure 
Catalunya   
Llei 34/2010, de 1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. Veure 
Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la 
Rierada-Can Balasc. Veure 
JURISPRUDENCIA 
Unió Europea 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2010, «Incumplimiento de Estado – Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE – 
Conservación de las aves silvestres – Designación incorrecta y protección jurídica insuficiente de las zonas de protección especial». Veure 
Espanya 
Sentencia Tribunal Supremo 4935/2010. Sala de lo Contencioso de 6 de octubre de 2010. Expropiación forzosa: suelo rústico de especial protección 
(palmerales). Veure 
Sentencia Tribunal Supremo 4983/2010. Sala de lo Contencioso de 6 de octubre de 2010. Responsabilidad patrimonial. Urbanismo. Patrimonialización de 
derecho de edificación. Programa de actuación integrada que desarrolla Plan Parcial. Desclasificación de suelo. Suelo no urbanizable. Declaración como 
zona húmeda. Sentencia que incurre en incongruencia extra petita al reconocer unos gastos no reclamados por las recurrentes. Veure 
Sentencia Tribunal Supremo 5011/2010. Sala de lo Contencioso de 3 de octubre de 2010. Comisión nacional de energía. Instalaciones de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. Real decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, 
de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. Acta de puesta en marcha de la instalación de producción de energía 
eléctrica. Veure 
Sentencia Tribunal Supremo (Sala 3) de 28 de septiembre de 2010. Urbanismo. Clasificación del suelo. Interposición del recurso. Juicio de relevancia. 
Veure 
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l voltant de la Ley de Costas. La pretesa reforma de la seva disposició transitòria primera per la Ley de Navegación Marítima. Veure 
Els condicionants ambientals de les energies renovables: l’exemple de l’energia eòlica i la seva regulació en el Dret espanyol. Veure 
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