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Editorial. Llocs de treball verds Veure 
IDHC: Beques per a la realització del 29º Curs de Drets Humans. Veure 

        Tarragona

AGENDA 

Visions de la ciència: El valor de la biodiversitat. Veure 
Simposi: Qualitat ambiental de les aigües litorals. Veure 
Seminari "Canvi Global Espanya 2020/2050: reflexions sobre sostenibilitat urbana i mobilitat". Veure 
Inauguració del curs acadèmic 2010-11 del Màster Universitari en Dret Ambiental (URV). Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional  
Cimera Mundial sobre els objectius de desenvolupament del Mil·lenni 20 a 22 de setembre de 2010. Veure 
Mèxic amb seriosos problemes davant la COP16. Veure 
Lula dóna llum verda a la represa de l’Amazonia, malgrat el desplaçament forçat de 50.000 persones. Veure 
El vessament de BP: el pitjor de la història. Veure 
Justícia climàtica viatja de Cochabamba a Cancún. Veure 
Rumb a Cancún: REDD++ i Pobles Indígena. Veure 
Senegal i Hondures van a rebre finançament del fons d'Adaptació. Veure 
Unió Europea 
Espanya aconsegueix que Brussel·les aprovi ajudes a l'ús del carbó autòcton. Veure 
El reciclatge de residus pot crear mig milió d'ocupacions a Europa per 2020. Veure 
Europa aprova limitar els experiments científics amb animals. Veure 
Europa convida a opinar respecte a la seva política sobre biodiversitat. Veure 
Espanya 
La fiscalia acusa a la major mina a cel obert d'Europa de contaminar un aqüífer. Veure 
El nombre d'hectàrees cremades en 2010, el menor de la dècada. Veure 
La sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre el capità del Prestige contra Espanya es coneix el 28-09-2010. Veure 
Les energies renovables van aportar el 36% de l'electricitat generada a Espanya en el que va d'any. Veure 
Greenpeace reitera la falta de justificació del Decret d'ajudes al carbó i la falsedat en què es basa. Veure 
Troben substàncies farmacològiques en les aigües de Doñana. Veure 
La Llei d'Avaluació i Qualitat ambiental, una revolució en els tràmits administratius. Veure 
Observacions / Suggeriments el Segon Informe Nacional de Compliment del Conveni de Aarhus per Espanya. Veure 
Veïns i ecologistes temen un desastre ambiental a Umia. Veure 
Catalunya   
La llei que blinda les curses de braus, l'última de la VIII legislatura aprovada pel Parlament. Veure 
Es presenta el balanç de la política ambiental i sostenible del període 2007-2010. Veure 
Aprovada l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya. Veure 
CEDAT-URV 
Acte de benvinguda al curs acadèmic 2010-11 als estudiants del Màster Universitari de Dret Ambiental-URV. Veure 
És sostenible el nostre desenvolupament?. Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Reglament (UE) nº 849/2010 de la Comissió, de 27 de setembre de 2010, pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2150/2002 del Parlament Europeu i 
del Consell, relatiu a les estadístiques sobre residus. Veure 
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell coneixement del medi marí 2020. Observació i recollida de dades sobre el medi marí amb 
la intenció d'un creixement intel·ligent i sostenible, de 8 de setembre 2010. Veure 
Decisió de la Comissió d'1 de setembre de 2010 sobre els criteris i les normes metodològiques aplicables al bon estat mediambiental de les aigües 
marines. Veure 
Reglament (UE) n ° 744/2010 de la Comissió, de 18 d'agost de 2010, que modifica, pel que fa als usos crítics dels halons, el Reglament (CE) n° 
1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó Text pertinent a l'efecte del EEE. Veure 
Espanya 
Reial decret 1202/2010, de 24 de setembre, pel qual s'estableixen els terminis de revisió dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució 
d'energia elèctrica. Veure 
Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les Lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre 
procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres. (BOE, núm. 192, de 09 d'agost de 2010). Veure 
Reial decret 1161/2010, de 17 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Planificació Hidrològica. Veure 
Projecte de Llei de pesca sostenible. Veure 
Catalunya 
Llei de regulació de les festes tradicionals amb toros. Veure 
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya. Veure 
Llei 28/2010, del 3 d'agost, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008. Veure 
JURISPRUDENCIA 
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 8 de juliol de 2010 [petició de decisió prejudicial plantejada per la High Court of Justice (England & 
Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Regne Unit] — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sexta) d'1 de juliol de 2010 — Comissió Europea/Regne d'Espanya (Assumpte C-363/09) (Incompliment d'Estat 
— Directiva 91/414/CEE — Productes fitosanitaris — Sol·licitud d'autorització de comercialització — Protecció de dades). Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 17 de juny de 2010 (peticions de decisió prejudicial plantejades pel Conseil d'État - Bèlgica) - Terre 
wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) / Région wallonne (Assumptes acumulats C-105/09 i C-110/09). Directiva 
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2001/42/CE - Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient - Directiva 91/676/CEE - Protecció de les aigües contra la 
contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries - Programes d'acció respecte de les zones vulnerables. Veure 
Espanya 
Tribunal Suprem Sala III del Contenciós-Administratiu. Sentència de 5 de juliol de 2010. Contenciós-Administratiu: Domini Públic, Propietat i Drets 
Reals: Domini Públic: Béns de Domini Públic: Costes i Platges: Infraccions: Infraccions de la Llei de Costes: Greus: Realització de Construccions no 
Autoritzades a la Zona de Servitud de Protecció. Veure 
ARTICLES 
Aigua igual a vida. Veure 
Es pot comparar el deute públic dels països anomenats «en desenvolupament» amb el deute públic del Nord?. Veure 
Reduir la gana a la meitat: encara és possible?. Veure 
Criteris de qualitat en educació per a la sostenibilitat. Veure 
L'experiència de l'Oficina de Participació Hidrològica de Cantàbria. Veure 
Ecofeminisme, una proposta per repensar el present i construir el futur. Veure 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
BORRÀS, G., Els guardians de l’aigua, Barcelona: Clipmèdia ed., 2009. 
CASADO, L., La externalización de las funciones de control e inspección en materia de protección del medio ambiente, Barcelona: Atelier, 
2010. 
FERNANDO LÓPEZ, R., Observatorio de políticas ambientales 2010, Pamplona: Aranzadi, 2010. 
SALADIÉ, O., Desenvolupament sostenible, Tarragona: Publicacions URV, 2010. 
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