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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 3 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á
resolución pola que se modifica a autorización ambiental integrada
2005/0009_NAA/IPPC_009 para a
planta de tratamento de
subprodutos cárnicos que Gestora de Subproductos de Galicia,
S.L. posúe no concello de Cerceda (A Coruña). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 138, 22-07-2019, Páx: 34000)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade ás
resolucións polas que se modifican as autorizacións ambientais
integradas con número de rexistro 2006/0367_NAA/IPPC_072,
004/0191_NAA/IPPC_013,
2006/0224_NAA/IPPC_032,
2008/0103_AIA/IPPC_213,
2006/0349_NAA/IPPC_168
e
2007/0243_NAA/IPPC_221 (Diario Oficial de Galicia, Num: 138, 22-072019, Páx: 34003)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade
ás
resolucións
polas
que
se
extinguen
as
autorizacións ambientais integradas con número de rexistro
2008/0025_NAA/IPPC_198 e 2007/0270_NAA/IPPC_189. (Diario Oficial
de Galicia, Num: 138, 22-07-2019, Páx: 34002)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade a dúas
resolucións. (Diario Oficial de Galicia, Num: 129, 09-07-2019, Páx:
32306)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ATMÓSFERA E CLIMA
Outras CCAA
CORRECCIÓN de erros do Decreto 228/2018, do 14 de decembro, do
Consell, polo que se regula o control das emisións das actividades
potencialmente contaminadoras da atmosfera. (Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, Num: 8587, 09-07-2019, Páx: 31205)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde TEC/813/2019, do 24 de xullo, sobre as tarifas da área española
do Rexistro da Unión no marco da Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola
que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases
de efecto invernadoiro. (Boletín Oficial del Estado, Num: 181, 30-072019, Páx: 82660)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de reforma interior do
polígono 06-O do Plan xeral de ordenación municipal en Santa Marta
no concello de Baiona, promovido por Novaurbe Viviendas, S.L.
(expediente 2019AAE2304; código 2180/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 132, 12-07-2019, Páx: 32897)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 22 das
normas subsidiarias de planeamento municipal para a redelimitación
do núcleo rural de San Roque do Monte, no concello de Vilanova de
Arousa (expediente 2019AAE2321; código 2195/2019). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 131, 11-07-2019, Páx: 32756)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público
o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número
23 das normas subsidiarias de planeamento municipal para a
redelimitación do núcleo rural de Fonsín, concello de Vilanova de
Arousa (expediente 2019AAE2329, código 2199/2019). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 143, 30-07-2019, Páx: 34959)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da VIII modificación puntual das normas
subsidiarias do termo municipal de Vila de Cruces (expediente
2019AAE2310; código 2187/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num:
131, 11-07-2019, Páx: 32754)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias de planeamento e ordenación detallada dun sector de
solo urbanizable situado no lugar das Travesas, no concello de Carral
(expediente 2019AAE2323; código 2196/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 131, 11-07-2019, Páx: 32755)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral para dar
acceso ao polígono industrial PPI-5, no concello do Porriño
(expediente 2019AAE2315; código 2190/2019). (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 131, 11-07-2019, Páx: 32757)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan especial de protección e
infraestruturas de Pedra da Serpe, concello de Ponteceso
(expediente 2019AAE2314, código 2191/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 143, 30-07-2019, Páx: 34961)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 3 das normas
subsidiarias de planeamento na zona do Cerquido, no concello de
Salceda de Caselas (expediente 2019AAE2319; código 2193/2019)
(Diario Oficial de Galicia, Num: 132, 12-07-2019, Páx: 32896)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 12 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración
ambiental
estratéxica
correspondente
ao
procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria do Plan
parcial do sector de solo urbanizable S-I04 no concello de
Valga, promovido por Extrusionados Galicia, S.A. (expediente
2016AAE1960, código 1867/2016). (Diario Oficial de Galicia, Num:
143, 30-07-2019, Páx: 34963)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias de planeamento para a delimitación dun sector de solo
urbanizable de uso industrial, no concello de Melide (expediente
2019AAE2311; código 2186/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num:
127, 05-07-2019, Páx: 31875)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
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ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias de planeamento: aliñacións e recuamentos nos núcleos
rurais e no solo urbano do Vilar, no concello de Corcubión
(expediente 2019AAE2291; código 2188/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 142, 29-07-2019, Páx: 34739)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias de planeamento no ámbito do Castelo do Cardeal, no
concello de Corcubión (expediente 2019AAE2292; código 2189/2019).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 142, 29-07-2019, Páx: 34738)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público
o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan
xeral de ordenación municipal na Almuzara, concello de Boborás
(expediente 2019AAE2320, código 2197/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 143, 30-07-2019, Páx: 34960)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 19 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo
que
se
fai
pública
a
declaración ambiental estratéxica correspondente ao procedemento
de
avaliación ambiental estratéxica do Proxecto sectorial
de
incidencia supramunicipal de reforma e ampliación do Hospital Gran
Montecelo no concello de Pontevedra, promovido pola Dirección
Xeral
de
Recursos Económicos do Servizo Galego de Saúde
(expediente 2018AAE2232; código 2112/2018). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 126, 04-07-2019, Páx: 31511)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico de delimitación de solo do núcleo rural
de Vilariño Frío, concello de Montederramo (expediente
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2019AAE2317, código 2192/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num:
143, 30-07-2019, Páx: 34962)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 19 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
ambiental
estratéxica
correspondente
ao
procedemento
de
avaliación ambiental estratéxica do proxecto sectorial Areeiras da
Limia nos concellos de Sandiás e Vilar de Santos, promovido por
Áridos Antelanos,
S.L., Corporación Arenera
da
Limia,
S.L.,
Graveras
Castro,
S.L. e
Manuel Jardón Dapoza (expediente
2016AAE1899; código 1864/2016). (Diario Oficial de Galicia, Num:
126, 04-07-2019, Páx: 31510)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 12 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de restauración da explotación
mineira Eidos 2342.2, no concello do Porriño (Pontevedra),
promovido por David Fernández Grande, S.L. (clave 2018/0221).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 142, 29-07-2019, Páx: 34744)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 12 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha explotación
avícola para 78.628 polos de engorda na parroquia de Vilar, no
concello de Silleda (Pontevedra) (clave 2017/0136) (Diario Oficial de
Galicia, Num: 142, 29-07-2019, Páx: 34742)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal do monte
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veciñal en man común de Ventosa, nas parroquias de Moia e Rao, no
concello de Navia de Suarna (Lugo) (expediente 2018/0222). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 127, 05-07-2019, Páx: 31872)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto da liña de alta tensión a 220 kV de
E/S na subestación de Ponte Bibei da liña de alta tensión ConsoTrives 220 kV, no concello de Manzaneda (expediente 2016/0130).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 128, 08-07-2019, Páx: 32183)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto da liña colectora
Ludrio Eixe Norte: LAT 132 kV SE parque eólico A Pastoriza-Rodeiro SE interconexión do nó Ludrio 132/400 kV, nos concellos de Castro de
Rei e A Pastoriza (Lugo) (clave 2017/0144). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 138, 22-07-2019, Páx: 34001)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 19 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de nave para explotación
cunícola, con capacidade para 35.090 coellos, na parroquia de
Sendelle, no concello de Boimorto (expediente 2018/0128) (Diario
Oficial de Galicia, Num: 125, 03-07-2019, Páx: 31325)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de
forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Osmo, no concello
de Cenlle (Ourense) (expediente 2018/0162). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 127, 05-07-2019, Páx: 31873)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 12 de xullo do 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental sobre o proxecto de ordenación forestal do
monte veciñal en man común de Veigas de Camba, na parroquia de
Veigas de Camba, concello de Vilariño de Conso (clave 2018/0123).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 142, 29-07-2019, Páx: 34741)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de ampliación da capacidade do
vertedoiro de RNP na Areosa, concello de Cerceda (A Coruña) (clave
2018/0140). (Diario Oficial de Galicia, Num: 144, 31-07-2019, Páx:
35109)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de ampliación e adecuación das
instalacións para vacún de leite sitas na parroquia de Cambás, no
concello de Aranga (A Coruña) (clave 2018/0238). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 142, 29-07-2019, Páx: 34740)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de ampliación da explotación mineira
Setepontes 36, no concello de Moeche (A Coruña), promovido por
José No Mantiñán e Hijos (clave 2017/0083). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 137, 19-07-2019, Páx: 33798)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público
o informe de impacto ambiental do cambio de uso de forestal a
agrícola das parcelas 177 do polígono 59 e 87 do polígono 75, na
parroquia de Franqueán, no concello do Corgo (expediente
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2019/0049). (Diario Oficial de Galicia, Num: 130, 10-07-2019, Páx:
32555)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental da conversión en autovía do corredor NadelaSarria, treito A Pobra de San Xiao-Sarria centro, nos concellos de
Láncara e Sarria (expediente 2018/0256). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 140, 24-07-2019, Páx: 34308)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental do cambio de uso de forestal a agrícola da
parcela 145 do polígono 15, na parroquia de Betote, concello de
Sarria (Lugo) (clave 2019/0061). (Diario Oficial de Galicia, Num: 138,
22-07-2019, Páx: 34005)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 12 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto dun centro xestor de RNP no lugar da
Goulla, Paradela, no concello de Meis (Pontevedra), promovido por
Áridos del Umia, S.A. (clave 2018/0228). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 142, 29-07-2019, Páx: 34743)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CALIDADE AMBIENTAL
Outras CCAA
Resolución 278/2019, do 1 de xullo, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Auga, pola que se aproba o Programa de Inspección
Ambiental de la Rioja para o ano 2019 (Boletín Oficial de La Rioja,
Num: 81, 08-07-2019, Páx: 10563)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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ORDE FORAL 122/2019, do 15 de maio, da Conselleira de
Desenvolvemento rural, Medio Ambiente e Administración Local, pola
que se aproba o Programa de Inspección Ambiental da Actividade
Industrial da Dirección Xeral de Medio Ambiente para o ano 2019.
(Boletín Oficial de Navarra, Num: 132, 09-07-2019, Páx: 8276)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución 1358/2019, do 24 de xuño, da Consellería de Agricultura,
Gandaría e Medio Ambiente, pola que se aproba o Plan de Inspección
Ambiental de la Rioja 2019-2024. (Boletín Oficial de La Rioja, Num:
78, 01-07-2019, Páx: 10122)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAMBIO CLIMÁTICO
Comunitaria
Regulamento (UE) 2019/1242 do Parlamento Europeo e do Consello,
do 20 de xuño de 2019, polo que se establecen normas de
comportamento en materia de emisións de CO2 para vehículos
pesados novos e modifícanse os Regulamentos (CE) Nº 595/2009 e
(UE) 2018/956 do Parlamento Europeo e do Consello e a Directiva
96/53/CE do Consello (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 198,
25-07-2019, Páx: 202)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2019/1123 da Comisión, do 12 de marzo
de 2019, polo que se modifica o Regulamento (UE) nº1 389/2013 no
relativo á execución técnica do segundo período de compromiso do
Protocolo de Kioto (Texto pertinente a efectos do EEE.) (Diario Oficial
de la Unión Europea, Num: 177, 02-07-2019, Páx: 63)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2019/1119 da Comisión, do 28 de xuño de
2019, relativa á aprobación dunha tecnoloxía de iluminación eficiente
para o exterior dos vehículos que utiliza diodos emisores de luz para
o seu uso en vehículos de motor de combustión interna e en
vehículos eléctricos híbridos non recargables desde o exterior como
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tecnoloxía innovadora para a redución das emisións de CO2 dos
turismos de conformidade co Regulamento (CE) nº 443/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello (Texto pertinente a efectos do
EEE.) (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 176, 01-07-2019, Páx:
67)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN (UE) 2019/1183 DA COMISIÓN do 3 de xullo de 2019 sobre a
proposta de iniciativa cidadá titulada «Un prezo para o carbono para
loitar contra o cambio climático» (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 185, 11-07-2019, Páx: 48)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se establece un
período de veda na ría de Vigo para a captura do choco. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 144, 31-07-2019, Páx: 35081)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se veda a pesca nun tramo do río
Furelos e no rego de Reboredo, nos concellos de Santiso e Melide.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 140, 24-07-2019, Páx: 34213)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2019 pola que se aproba o plan de
xestión da centola e do boi 2019-2020. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 133, 15-07-2019, Páx: 32973)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2019 pola que se aproba o plan
experimental para a xestión da nécora e do camarón coa arte de
nasa nécora e camarón 2019-2021. (Diario Oficial de Galicia, Num:
140, 24-07-2019, Páx: 34228)
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Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

Outras CCAA
ORDE 1/2019, do 11 de xullo, da
Conselleria de Agricultura,
Desenvolvemento Rural, Emerxencia Climática e Transición Ecolóxica,
de veda pola que se fixan os períodos hábiles e as normas de caza
nas zonas comúns, e establécense outras regulacións nos cotos de
caza e zonas de caza controlada na Comunitat Valenciana, así como
medidas de control ou de posible erradicación do arruí (Ammotragus
lervia). (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Num: 8591, 15-072019, Páx: 32307)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do director xeral de Medio Natural e Avaliación
Ambiental, de desenvolvemento da Orde 1/2019, do 11 de xullo, da
Conselleria de Agricultura, Desenvolvemento Rural, Emerxencia
Climática e Transición Ecolóxica, pola que se fixan os períodos
hábiles e as normas de caza nas zonas comúns e establécense outras
regulacións nos cotos de caza e zonas de caza controlada na
Comunitat Valenciana, para o período 2019/2020. (Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, Num: 8591, 15-07-2019, Páx: 32411)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Internacional
Edicto 02/2019.- da comisión permanente internacional do río Miño
(CPIRM).- Normativa de pesca para a tempada 2019/2020, ó amparo
do tratado internacional do regulamento de pesca no tramo
internacional do río Miño (BOP Pontevedra, Num: 142, 26-07-2019,
Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Edicto 01/2019.—Despacho de embarcacións, expedición de licenzas
españolas de pesca profesional, deportivas e pesqueiras no tramo
internacional do río Miño. (BOP Pontevedra, Num: 142, 26-07-2019,
Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONTAMINACIÓN
Outras CCAA
DECRETO 153/2019, do 3 de xullo, de xestión da fertilización do solo
e dos excrementos gandeiros e de aprobación do programa de
actuación nas zonas vulnerables en relación coa contaminación por
nitratos procedentes de fontes agrarias. (Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya, Num: 7911, 05-07-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Comunitaria
DECISIÓN (UE) 2019/1134 DA COMISIÓN do 1 de xullo de 2019 pola
que se modifican as Decisións 2009/300/CE e (UE) 2015/2099 no que
respecta ao período de validez dos criterios ecolóxicos para a
concesión da etiqueta ecolóxica da UE a determinados produtos, así
como dos requisitos de avaliación e comprobación correspondentes
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 179, 04-07-2019, Páx: 25)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Galicia
INSTRUCIÓN 3/2019 sobre procedemento de autorización de
proxectos regulados ao abeiro da Lei 8/2009, do 22 de decembro,
pola que se crea o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o
canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. (Diario Oficial
de Galicia, Num: 139, 23-07-2019, Páx: 34061)
Organismo: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Comunitaria
DIRECTIVA (UE) 2019/1161 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO
CONSELLO do 20 de xuño de 2019 pola que se modifica a Directiva
2009/33/CE relativa á promoción de vehículos de transporte por
estrada limpos e enerxeticamente eficientes (Diario Oficial de la
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Unión Europea, Num: 188, 12-07-2019, Páx: 116)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN (UE) 2019/1133 DO CONSELLO do 25 de xuño de 2019
relativa á posición que se ha de adoptar, en nome da Unión Europea,
na Asociación Internacional de Cooperación para a Eficiencia
Enerxética (IPEEC) no que respecta á prórroga do Mandato da IPEEC
desde o 24 de maio ata o 31 de decembro de 2019. (Diario Oficial de
la Unión Europea, Num: 179, 03-07-2019, Páx: 23)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Outras CCAA
Resolución 1422/2019, do 27 de xuño, da Consellería de Agricultura,
Gandaría e Medio Ambiente, sobre aplicación na Comunidade
Autónoma de la Rioja das medidas urxentes en materia de incendios
forestais. (Boletín Oficial de La Rioja, Num: 78, 01-07-2019, Páx:
10194)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Galicia
ORDE do 23 de maio de 2019 pola que se regulan os accesos nas
estradas de Galicia e nas súas vías de servizo (Diario Oficial de
Galicia, Num: 127, 05-07-2019, Páx: 31564)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORDE do 17 de xuño de 2019 pola que se clasifica de interese para a
defensa do medio natural a Fundación Terra Nosa (Diario Oficial de
Galicia, Num: 123, 01-07-2019, Páx: 30813)
Organismo: VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLICAS E
XUSTIZA
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Outras CCAA
ACORDO GOV/99/2019, do 9 de xullo, sobre o impulso do Pacto
nacional para unha mobilidade segura e sustentable. (Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya, Num: 7915, 11-07-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Galicia
ANUNCIO do 17 de xullo de 2019 polo que se fai pública a resolución
pola que se aproba o expediente de información pública e
definitivamente o documento básico da mellora e integración
paisaxística das entradas dos Camiños de Santiago en Santiago de
Compostela, ámbito: Camiño Francés (clave AC/17/012.10.2). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 142, 29-07-2019, Páx: 34763)
Organismo: CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1262 DA COMISIÓN do 25
de xullo de 2019 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE) 2016/1141 co fin de actualizar a lista de especies exóticas
invasoras preocupantes para a Unión (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 199, 26-07-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Comunitaria
Corrección de erros da Directiva (UE) 2018/851 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 30 de maio de 2018, pola que se modifica
a Directiva 2008/98/CE sobre os residuos (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 180, 05-07-2019, Páx: 31)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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REGULAMENTO (UE) 2019/1176 DA COMISIÓN do 10 de xullo de 2019
que modifica os anexos II, III e V do Regulamento (CE) nº 396/2005
do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos límites
máximos de residuos de éster metílico do ácido 2,5- diclorobenzoico,
mandipropamid e profoxidim en determinados produtos (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 185, 11-07-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1138 DA COMISIÓN do 3 de
xullo de 2019 polo que se aproba a substancia activa florpirauxifenbencil, con arranxo ao Regulamento (CE) nº 1107/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo á comercialización de
produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do Regulamento de
Execución (UE) nº 540/2011 da Comisión (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 180, 05-07-2019, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1137 DA COMISIÓN do 3 de
xullo de 2019 polo que se renova a aprobación da substancia activa
dimetenamida- p con arranxo ao Regulamento (CE) nº 1107/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo á comercialización de
produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do Regulamento de
Execución (UE) nº 540/2011 da Comisión (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 180, 05-07-2019, Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SOLO
Galicia
DECRETO 92/2019, do 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 144, 31-07-2019, Páx: 34997)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
ORDE do 19 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo
de lucro, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento do
sector mineiro galego cara a unha minaría sustentable e se procede á
súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN315A).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 124, 02-07-2019, Páx: 30970)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os
demais requisitos establecidos nestas bases, as entidades sen ánimo de lucro cuxo obxecto
ou actividades estean relacionadas coa minaría. As ditas entidades non deberán
exercer unha actividade económica ofrecendo bens ou servizos nun mercado determinado,
salvo que dispoñan de contabilidade separada para as actividades económicas e as
subvencionadas.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen no anexo I, polas que
se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para
a realización de accións que contribúan a mellorar as prácticas preventivas e ambientais do
sector mineiro galego, ao aproveitamento racional e eficiente dos recursos minerais, á
investigación e innovación no seu aproveitamento e á transferencia de coñecemento no
marco dun desenvolvemento sustentable, así como á divulgación do sector na sociedade,
incluíndo a investigación e divulgación da historia da minaría de Galicia e a recuperación e
posta en valor do patrimonio mineiro.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria
Prazo: Un mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 26 de xuño de 2019 pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión das
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativas
ao Plan de transición a unha mobilidade eficiente, así como a
selección das entidades colaboradoras que participarán na súa
xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2019 (código
de procedemento IN421T e IN421U). (Diario Oficial de Galicia, Num:
132, 12-07-2019, Páx: 32852)
Destinatarios: Consultar Resolución do 26 de xuño de 2019.
Obxecto: Consultar Resolución do 26 de xuño de 2019
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: Consultar Resolución de 26 de junio de 2019.

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia non competitiva, relativas ao Plan de transición a unha
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mobilidade eficiente, así como a selección das entidades
colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á
convocatoria para a anualidade 2019 (código de procedemento
IN421T e IN421U). (Diario Oficial de Galicia, Num: 128, 08-07-2019,
Páx: 31999)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reuniren os
demais requisitos establecidos nestas bases, os suxeitos que se enumeran a seguir:
a) As persoas físicas con residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia.
b) As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos, que teñan domicilio
social ou algún centro de traballo en Galicia.
Obxecto: Aprobar as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia non competitiva, relativas ao Plan de transición a unha mobilidade eficiente, así
como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, recollidas
como anexo I desta resolución e se procede a convocatoria para a anualidade 2019
(IN421T IN421U).
Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a adquisición no ano
2019 de vehículos de transición a unha mobilidade eficiente por parte de persoas físicas e
empresas que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado
desta resolución.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
Prazo: Comezará o 30 de xullo de 2019 ás 9.00 horas e rematará cando se esgoten os
fondos.

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o fomento da contratación de
profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de
I+D+i e transferencia nas empresas e organismos de investigación
en Galicia (Programa Talento Sénior), e se procede a súa
convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN858A)
(Diario Oficial de Galicia, Num: 109, 11-06-2019, Páx: 27977)
Destinatarios: Artigo 3. Beneficiarios
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión
das axudas do Programa Talento Sénior da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás
empresas e organismos de investigación non universitarios en Galicia, destinadas ao fomento
da contratación durante un período mínimo de 3 anos de persoal de alta cualificación para a
realización de actividades de I+D+i e transferencia aliñadas coas prioridades establecidas na
RIS3 para Galicia.
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria
no DOG.

ORDE do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases das
subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais
enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se
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procede á súa convocatoria para o ano 2019. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 126, 04-07-2019, Páx: 31393)
Destinatarios: As/os beneficiarias/os das axudas serán as entidades de acción voluntaria e
as entidades locais que realicen proxectos de voluntariado enmarcados no programa Servizo
de voluntariado xuvenil do ano 2019, incluíndo as medidas establecidas no Pacto do Estado
en materia de violencia de xénero nos termos e coa porcentaxe mínima indicada nesta orde
de convocatoria.
Obxecto: Serán subvencionables os proxectos de acción voluntaria presentados por
entidades de acción voluntaria e entidades locais sempre que a dita acción voluntaria a
desenvolvan se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, prioritaria
pero non exclusivamente, nalgunha/s das seguintes áreas:
a) Actividades relacionadas co Camiño de Santiago.
b) Actividades de recuperación da cultura/arte/tradicións populares galegas.
c) Actividades con colectivos en situación de risco.
d) Actividades xuvenís.
e) Actividades ambientais.
f) Actividades relacionadas coa igualdade de xénero.
g) Posta en marcha de programas de voluntariado no ámbito familiar por parte das entidades.
h) Actividades relacionadas coa posta en valor do medio rural.
i) Actividades relacionadas co benestar das persoas maiores.
Convoca: Consellería de Política Social
Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria no
DOG.

ORDE do 27 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións para actuacións en materia de
ecoinnovación comercial e se procede á súa convocatoria para o
ano 2019 (código de procedemento CO300D). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 129, 09-07-2019, Páx: 32241)
Destinatarios: Consultar bases.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de
subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria, para a execución de proxectos
ecoinnovadores no sector do comercio (código do procedemento CO300D).
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2019 pola que se redistribúen os
créditos orzamentarios por epígrafes recollidas na Resolución do 21
de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se
anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías
renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2019.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 144, 31-07-2019, Páx: 35083)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 21 de febreiro de 2019.
Obxecto: Consultar a Resolución do 21 de febreiro de 2019.
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Convoca: Instituto Enerxético de Galicia - INEGA.
Prazo: Consultar a Resolución do 21 de febreiro de 2019.

RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións para o fomento da
participación galega no Programa marco de investigación e
innovación da Unión Europea, cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo
Feder Galicia 2014-2020. (Diario Oficial de Galicia, Num: 131, 11-072019, Páx: 32641)
Destinatarios: Poderán ter a condición de beneficiarias nas correspondentes convocatorias
anuais destas axudas o seguinte tipo de entidades:
a) Para a liña 1: pemes e organismos de investigación e difusión.
b) Para as liñas 2.1 e 2.2: pemes.
Obxecto: Aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas ao abeiro da RIS3
Galicia no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 orientadas:
a) Ao fomento da participación galega de calidade no Programa marco de investigación e
innovación da Unión Europea (en diante, Programa marco).
b) Á coordinación estratéxica entre ambas as fontes de financiamento, apoiando propostas
presentadas a convocatorias do instrumento peme do Programa marco, ou a accións do
Consello Europeo de Innovación (CEI) que lle dean continuidade, cunha excelente avaliación
pero que non puideron ser financiadas por insuficiencia de crédito.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: A data que se detalle nas distintas convocatorias.

ORDE do 28 de xuño de 2019 pola que se amplía o crédito da Orde do
21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro
das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP),
aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o
desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as
correspondentes ao ano 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 129,
09-07-2019, Páx: 32287)
Destinatarios: Consultar a Orde do 21 de decembro de 2018 (DOG núm. 22, do 31 de
xaneiro de 2019).
Obxecto: Consultar a Orde do 21 de decembro de 2018 (DOG núm. 22, do 31 de xaneiro de
2019).
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Consultar a Orde do 21 de decembro de 2018 (DOG núm. 22, do 31 de xaneiro de
2019).

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras das subvencións dos programas de fomento de mellora
da eficacia enerxética e sustentabilidade e de fomento da
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conservación, de
mellora da seguridade de utilización e da
accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e
se convocan para o ano 2019, con carácter plurianual (código de
procedemento VI422E). (Diario Oficial de Galicia, Num: 143, 30-072019, Páx: 34884)
Destinatarios: a) As persoas físicas, así como as persoas xurídicas de natureza
privada, xa sexan propietarias de vivendas unifamiliares, de edificios de tipoloxía
residencial colectiva e das vivendas situadas nestes edificios.
b) As comunidades de persoas propietarias, así como as agrupacións de comunidades de
persoas propietarias, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de
xullo, de propiedade horizontal.
c) As agrupacións de persoas propietarias.
d) As sociedades cooperativas compostas por agrupacións de persoas propietarias de
vivendas ou edificios.
e) As empresas construtoras, inquilinas ou concesionarias de edificios, así como as
cooperativas.
f) As persoas físicas inquilinas dunha vivenda.
Obxecto: -Liña A, Programa de fomento de mellora da eficacia enerxética e da
sustentabilidade en vivendas; a súa finalidade é financiar obras de mellora da eficiencia
enerxética e da sustentabilidade, con especial atención á envolvente edificatoria.
-Liña B, Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da
accesibilidade en vivendas; a súa finalidade é financiar obras de conservación, da mellora da
seguridade de utilización e da accesibilidade.
Convoca: Instituto Galego da Vivenda e Solo
Prazo: Un (1) mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no
DOG.

Estatal
Orde TEC/752/2019, do 8 de xullo, pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de subvencións do Programa de axudas
a proxectos singulares en materia de mobilidade sustentable
(Programa MOVES Proxectos Singulares). (Boletín Oficial del Estado,
Num: 165, 11-07-2019, Páx: 74615)
Destinatarios: Consultar artigo 4 destas bases.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras para a selección e concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas correspondentes a proxectos singulares de xestión
integrada da mobilidade en ámbito urbano e metropolitano e proxectos relativos a
desenvolvementos experimentais e innovadores, relacionados coa utilización do vehículo
eléctrico, fomentando con iso a sustentabilidade, o aforro enerxético e a diversificación das
fontes enerxéticas no sector do transporte, coa consecuente redución da dependencia
enerxética do petróleo e a diminución das emisións de CO2.
Convoca: Ministerio de Transición Ecolóxica.
Prazo: Establecerase en cada convocatoria.
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Extracto da Resolución 6 de maio de 2019 da Dirección da Fundación
Biodiversidade,
F. S. P., pola que se aproba a publicación da
Convocatoria de concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia
competitiva,
para
a
contratación
de
persoas
desempregadas do Programa empleaverde cofinanciado polo Fondo
Social Europeo (FSE) no marco do Programa Operativo Emprego,
Formación e Educación 2014-2020. (Boletín Oficial del Estado, Num:
111, 09-06-2019, Páx: 24856)
Destinatarios: Persoas xurídicas privadas con ou sen ánimo de lucro legalmente
constituídas, debidamente inscritas no rexistro correspondente, con personalidade xurídica
propia e sede en España.
Obxecto: Subvencións para a contratación de persoas desempregadas a tempo completo por
un período mínimo de 6 meses en entidades que estean vinculadas directa ou indirectamente
coa economía verde e/ou azul ou entidades que, non estando vinculadas, xeren emprego que
contribúa a unha liña de negocio sustentable ou á xestión dunha mellora ambiental na
entidade.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: Aos 6 meses da publicación da convocatoria ata o día 17 de febreiro de 2020 ata as
14:00 horas.

Extracto da ORDE do 5 de abril de 2019 pola que se convocan as
axudas correspondentes ao Plan de Renovación do parque nacional
de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para o exercicio 2019.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 88, 12-06-2019, Páx: 20024)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas do PLAN RENOVE 2019, as persoas
físicas, empresas privadas e agrupacións de agricultores incluídos no artigo 3 do Real
Decreto 704/2017, do 7 de xullo. Os beneficiarios deberán cumprir os requisitos establecidos
nos artigos 3 e 4 de devandito real decreto.
Obxecto: Concesión directa das subvencións estatais destinadas á adquisición dos seguintes
tipos de máquinas novas, de acordo co artigo 4 do Real Decreto 704/2017, do 7 de xullo:
a) Tractores.
b) Máquinas automotrices: de recolección, de aplicación de produtos fitosanitarios e
fertilizantes, excluídas cisternas de xurro.
c) Máquinas arrastradas ou suspendidas: sembradora directa, abonadora, equipos de
aplicación de produtos fitosanitarios, cisternas de xurro con sistemas de localización de
produto no solo (reixas e discos (para aplicación no solo), tubos flexibles (mangueiras) ou
ríxidos (para aplicación xusto sobre o solo), así como sistemas de localización de xurro no
solo independentemente da cisterna).
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Prazo: Ata o 15 de setembro de 2019.

Real Decreto 316/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Real
Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión
directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais
que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do
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programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 103, 28-06-2019, Páx: 43509)
Destinatarios: Consultar o punto 6 deste Real Decreto que modifica o artigo 5 do Real
Decreto 616/2017, do 16 de xuño.
Obxecto: Consultar o punto 1 deste Real Decreto que modifica o artigo 1 do Real Decreto
616/2017, do 16 de xuño.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: Ampliarase o prazo de vixencia da convocatoria nun ano e medio (ata o 31 de
decembro de 2020).

Unión europea
Convocatorias de propostas para subvencións de acción para
financiar
"proxectos
integrados"
no
marco
de
ambos
os
subprogramas LIFE para o medio ambiente e a acción polo clima.
Destinatarios: Calquera persoa rexistrada na UE pode realizar unha proposta: organismo
público que opera baixo a autoridade dun goberno nacional, por exemplo, autoridade local,
administración nacional, etc.. organización comercial privada, organización privada non
comercial (Ong, etc.).
Obxecto: Convocatoria de proxectos de asistencia tradicional, integrada, preparatoria e
técnica de LIFE no marco dos subprogramas de medio ambiente e acción polo clima.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o 5 de setembro de 2019

Convocatoria de propostas
Acción polo clima

LIFE para proxectos tradicionais 2019 -

Destinatarios: Calquera persoa rexistrada na UE pode realizar unha proposta: organismo
público que opera baixo a autoridade dun goberno nacional, por exemplo, autoridade local,
administración nacional, etc.. organización comercial privada. organización privada non
comercial (Ong, etc.).
Obxecto: Esta convocatoria de propostas aborda as áreas prioritarias da mitigación do
cambio climático, a adaptación ao cambio climático, a gobernanza climática e a información
no marco do subprograma de acción de LIFE sobre o clima .
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o 12 de setembro de 2019.

CONCURSOS PÚBLICOS
Galicia
Anuncio de licitación de: Dirección Xeral da auga. Obxecto:
Contratación de servizos para o mantemento e explotación das redes
de control do SAIH, ROEA, SAICA e da rede piezométrica da parte
española da D. H. do Miño-Sil. Rede integrada. Expediente: 01.7990026/0212. (Boletín Oficial del Estado, Num: 158, 03-07-2019, Páx:
37669)
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Obxecto: Contratación de servizos para o mantemento e explotación das redes de control do
SAIH, ROEA, SAICA e da rede piezométrica da parte española da D. H. do Miño-Sil. Rede
integrada.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica
Prazo: Ata as 14:00 horas do 29 de agosto de 2019.

EMPREGO PÚBLICO
Local
Convocatoria de procedemento de selección polo sistema de
concurso-oposición para a provisión con carácter de urxencia dun
oficial para o servizo de medio ambiente, no marco do programa de
fomento do emprego 2019 da excelentisima Deputación de Lugo
(BOP Lugo, Num: 174, 31-07-2019, Páx: 9)
Destinatarios: Consultar as bases na web municipal (www.monfortedelemos.es) e no
taboleiro de anuncios.
Obxecto: Convocatoria de procedemento de selección polo sistema de concurso-oposición
para a provisión con carácter de urxencia dun oficial para o servizo de medio ambiente.
Convoca: Concello de Monforte de Lemos.
Prazo: Dez (10) días naturais dende o día seguinte da publicación deste anuncio.

Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 xefe de
brigada, 1peón condutor e 2 peóns para a brigada de prevención e
defensa contra incendios forestais. Concello A Teixeira (BOP
Ourense, Num: 170, 26-07-2019, Páx: 13)
Destinatarios: As bases da convocatoria: poderanse consultar na oficina municipal en
horario de oficina de 9:00 h. a 14:30 h. ou na páxina web do concello: www.ateixeira.es
Obxecto: Bases para a selección e posterior contratación de Catro traballadores para a
formación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios. Número e denominación
de postos: 1 xefe de brigada, 1 peón condutor da brigada e 2 peóns de brigada.
Convoca: Concello de A Teixeira.
Prazo: 5 días hábiles seguintes ao da publicación do presente anuncio no BOP.

Anuncio de convocatoria de contratación de 3 peóns e un condutor
da brigada de incendios. Concello de Zas (BOP A Coruña, Num: 141,
29-07-2019)
Destinatarios: As persoas interesadas poderán consultar as bases no taboleiro de anuncios
da Casa Consistorial e na sede electrónica do Concello, https://sede.concellodezas.org
Obxecto: Anuncio da convocatoria para a contratación de 3 peóns e un peón condutor e a
formación dunha lista de substitución para a brigada de incendios do Concello de Zas
Convoca: Concello de Zas
Prazo: Cinco días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no BOP.
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Convocatoria para prover varias prazas vacantes no concello de
Pontevedra. (Diario Oficial de Galicia, Num: 135, 17-07-2019, Páx:
33561)
Destinatarios: Consultar no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOP) número 99, do
luns 27 de maio de 2019, e número 116, do mércores 19 de xuño de 2019, publicáronse as
bases xerais e específicas que rexen a convocatoria para o acceso a diversas prazas vacantes
no Concello de Pontevedra incluídas na OEP 2015 e OEP 2017.
Obxecto: Convocar proceso selectivo para a cobertura dunha praza Grupo A. Subgrupo A2.
Clasificación: escala de administración especial; subescala técnica; clase técnicos medios.
Número de vacantes: 1. Denominación: inspector de urbanismo e medio ambiente.
Convoca: Concello de Pontevedra.
Prazo: Vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio
no Boletín Oficial del Estado.

Anuncio da convocatoria para a contratación dun xefe de brigada.
Concello de Zas (BOP A Coruña, Num: 141, 29-07-2019)
Destinatarios: Consultar as bases no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial e na sede
electrónica do Concello, https://sede.concellodezas.org
Obxecto: Anuncio da convocatoria para a contratación dun xefe de brigada e a formación
dunha lista de substitución para a brigada de incendios do Concello de Zas.
Convoca: Concello de Zas
Prazo: Cinco días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no BOP.

PREMIOS
Local
VI Concurso de Fotografía das Reservas da Biosfera Terras do Miño e
os Ancares Lucenses (BOP Lugo, Num: 174, 31-07-2019, Páx: 15)
Destinatarios: Poderán participar no concurso tódalas persoas maiores de idade que estean
interesadas, con obras que non foran premiadas con anterioridade.
Obxecto: Concurso de fotografía das reservas da biosfera Terras do Miño e Os Ancares
Lucenses con obras realizadas dentro deste territorio e tendo como temática As nosas
árbores dentro da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses. Montes de Cervantes,
Navia e Becerreá. Procurarase obter instantáneas das árbores autóctonas que gocen dunhas
características extraordinarias que a fagan destacar sobre o resto, tamén se admitirán
fotografías de masas ou formacións arbóreas autóctonas (carballeiras, soutos, etc...). Estas
particularidades poden referirse a súa idade, tamaño, beleza,etc...
Convoca: Deputación Provincial de Lugo.
Prazo: Rematará o vindeiro 31 de outubro de 2019.

Convocatoria dos premios do concurso de fotografía medioambiental
"Xove, a súa costa e o seu mar" do ano 2019 (BOP Lugo, Num: 149,
01-07-2019, Páx: 20)
Destinatarios: Consultar bases reguladoras
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Obxecto: Bases reguladoras na Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove na
seguinte dirección:
http://xove.sedelectronica.gal/transparency/58926865-bd2e-46f3-857a-14f57f19f9fd
Convoca: Concello de Xove
Prazo: Ata o día 13 de setembro de 2019

Unión europea
Premio Natura 2000
Destinatarios: Calquera entidade rexistrada oficialmente na UE pode presentar unha
candidatura.
É posible presentar candidaturas conxuntas, nese caso deberá designarse un candidato
principal, que será o responsable dos trámites de solicitude.
Dentro dunha mesma categoría só pode presentarse unha candidatura por cada espazo
principal da rede Natura 2000. Por tanto, se varias organizacións desexan presentar
candidaturas para un mesmo espazo principal (ou varios) dentro dunha mesma categoría,
deben facelo a través dunha candidatura conxunta; pola contra as súas candidaturas serán
desestimadas. Só admitiranse a trámite varias solicitudes asociadas a un mesmo espazo
principal (ou varios) cando: a) preséntense baixo categorías; e b) fagan referencia a
actividades / logros totalmente distintos.
Obxecto: Este premio paneuropeo recoñece a excelencia na xestión dos sitios Natura 2000 e
os logros de conservación, mostrando o valor agregado da rede para as economías locais e
aumentando a conciencia pública sobre o valioso patrimonio natural de Europa.
Os gañadores do Premio Europeo Natura 2000 selecciónanse de cinco categorías diferentes,
mostrando as mellores historias de éxito na preservación da sorprendente natureza de
Europa: conservación, beneficios socioeconómicos, comunicación, conciliación de intereses /
percepcións, e cooperación e redes transfronteirizas.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o 30 de setembro de 2019.

Internacional
II Premio Internacional de Investigación sobre xustiza territorial Just
Side
Destinatarios: Consultar bases
Obxecto: A Rede JUST-Side publicou as bases da segunda convocatoria do Premio
Internacional de Investigación sobre Xustiza Territorial da Rede Temática “Xustiza e
Sustentabilidade no Territorio a través de Sistemas de Infraestruturas de Datos Espaciais”
(JUST-SIDE).
O obxectivo xeral desta Rede é promover a xustiza territorial e a sustentabilidade das
políticas públicas, cumprindo os obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS) da
Axenda 2030 da ONU.
Convoca: CYTED
Prazo: Ata o 15 de outubro de 2019.
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ACTIVIDADES
CONGRESOS
Estatal
I Edición do Congreso Nacional de Traballos de Fin de Grado (TFG’s) e
Traballos de Fin de Máster (TFM’s) de contido ambiental.
Contido: Lanzar unha mensaxe a toda a sociedade para acelerar a transición ecolóxica e avanzar
cara á sustentabilidade. I Congreso Nacional de TFG’ s e TFM’ s de temática ambiental 2019 sirva
de impulso para cumprir os retos que comprometen a España no marco da Axenda 2030 da ONU
e os obxectivos da UE para 2020, 2030 e 2050. A avanzar desde a comunidade científica e
educadora cara a un modelo de desenvolvemento sustentable, baseado nas Enerxías Renovables,
a Economía Circular, a preservación da Biodiversidade, o Residuo Cero, a Saúde Ambiental e
Alimentaria… e todo iso a través dunha transición rápida, pero xusta, dentro das nosas
sociedades, pero tamén entre todos os países da Terra.
Lugar: Burgos.
Organizador: Universidade de Burgos.
Inscrición: Cubrir formulario e enviar a ubuverde@ubu.es
Data de Inicio: 06-11-2019
Data de fin: 09-11-2019

Internacional
I Congreso Internacional “Unha enerxía que iluminou o mundo”
Contido: As xornadas dirixidas a investigadores e xestores enerxéticos do ámbito público e
privado, tratarán sobre os distintos modelos gasistas nos países do sur de Europa ao longo da
historia. O coñecemento da evolución e as particularidades rexionais deste sector, de capital
importancia para o desenvolvemento económico territorial, permiten comprender as claves para
afrontar os retos enerxéticos do futuro e acelerar a innovación.
Lugar: Barcelona.
Organizador: Fundación Naturgy.
Data de Inicio: 09-09-2019
Data de fin: 10-09-2019

Smart City Expo World Congress (SCEWC)
Contido: O principal evento internacional sobre cidades e solucións urbanas intelixentes
organizado por Fira de Barcelona. O programa congresual do evento, que se estruturará en 5
eixos temáticos: Transformación dixital, Medio ambiente urbano, Mobilidade, Gobernanza e
finanzas, e Cidades inclusivas e compartidas.
Lugar: Barcelona.
Organizador: Fira de Barcelona.
Inscrición: Barcelona.
Data de Inicio: 19-11-2019
Data de fin: 21-11-2019
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ISWA 2019
Contido: O congreso basearase nun programa científico que se centrará na xestión sostible dos
refugallos, a economía circular e a eficiencia dos recursos, destacando as estratexias futuras, as
tecnoloxías novas e intelixentes, os recheos sanitarios e os vertedoiros de peche, a xestión de
residuos nos países en desenvolvemento, os residuos en enerxía, redución dos residuos,
prevención, reutilización e reciclaxe, cambio climático, saúde, minería urbana, o problema do lixo
mariño e a responsabilidade ambiental, entre outros.
Lugar: Bilbao
Organizador: ISWA e ATEGRUS.
Inscrición: Inscrición anticipada atao 30 de xullo de 2019.
Data de Inicio: 07-10-2019
Data de fin: 09-10-2019

CURSOS
Galicia
Da árbore á pel. Emprego de material forestal no mundo da moda
Contido: A materia forestal supón unha fonte de materias primas para o sector téxtil máis
sustentables que as empregadas ate agora. Neste curso explotaremos tódalas súas posibilidades
por medio da análise de cada material e aplicando a metodoloxía Desing Thinking para a creación
dunha peza.
Lugar: Aula Magna Facultade de Filosofía. Santiago de Compostela
Organizador: USC. Cursos de Verán 2019
Inscrición: Cubrir formulario.
Data de Inicio: 02-09-2019
Data de fin: 06-09-2019

Emprego Verde nas Reservas de Biosfera: Recursos do Territorio e
Ferramentas para a súa Posta en Valor - Curso online + presencial
Contido: Facilitar o coñecemento sobre os recursos naturais e patrimoniais presentes nas
distintas Reservas de Biosfera galegas.
Capacitar na adquisición de ferramentas de posta en valor dos recursos naturais e patrimoniais
en distintos ámbitos (educativo, social e ecomónimo) baixo criterios de sostibilidade.
Formar nas técnicas básicas de educación ambiental e interpretación do patrimonio.
Dar a coñecer o potencial das Reservas de Biosfera para a produción agroalimentaria sostible e
de proximidade, e a creación de emprego verde.
Lugar: A semana de formación presencial terá lugar no Castelo de Santa Cruz (Oleiros).
Organizador: CEIDA.
Data de Inicio: 02-09-2019
Data de fin: 29-11-2019

30 de 37

ACTIVIDADES
Cambio Climático: as cinco fases do duelo
Contido: Introdución, dende o punto de vista científico, ao cambio climático e discusión dende a
multidisciplenariedade (xornalismo, economía, dxeopolítica, enerxías e sustentabilidade, etc.) da
mitigación dos seus efectos, a nosa adaptación e a conservación do medio ambiente.
Lugar: Facultade de Física da Universidade de Santiago de Compostela.
Organizador: USC - Cursos de Verán 2019
Inscrición: Cubrir formulario.
Data de Inicio: 02-09-2019
Data de fin: 06-09-2019

Curso de Educador e Intérprete Ambiental (online)
Contido: 1. A Educación Ambiental: conceptos básicos, ámbitos, destinatarios e instrumentos.
2. Interpretación e descrición do medio natural galego.
3. O medio ambiente na actualidade, a problemática medioambiental.
4. A interpretación como ferramenta na educación ambiental.
5. Recursos para a difusión ambiental.
6. Técnicas e recursos para a educación ambiental: o Monitor Medioambiental.
7. Elaboración dun Programa de Educación Ambiental.
8. A Participación Cidadá.
Lugar: Curso on-line (100h)
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense
Inscrición: Cubrir formulario
Data de Inicio: 06-09-2019
Data de fin: 10-11-2019

O Patrimonio Natural e a Biodiversidade nas Reservas de Biosfera
Contido: Os obxectivos do curso son coñecer directamente o patrimonio natural das Reservas da
Biosfera, tomar conciencia da importancia e servizos ecosistémicos destes espazos en relación
coa biodiversidade, a paisaxe e a calidade de vida, e coñecer os planeamentos, as tendencias e
posicionamentos en torno a estes espazos.
Lugar: Lugo (IBADER)
Organizador: USC - Cursos de Verán 2019
Inscrición: Ata o 20 de agosto.
Data de Inicio: 02-09-2019
Data de fin: 05-09-2019

FEIRAS
Internacional
Ecofira e Efiaqua
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Contido: A Feira Internacional de Solucións Ambientais, Ecofira, e o certame internacional para a
xestión eficiente da auga, Efiaqua, adiantarán a celebración da súa próxima edición ao 1 ao 3 de
outubro para celebrarse conxuntamente a Iberflora, certame internacional de Planta, Flor,
Paisaxismo, Tecnoloxía e Bricoxardín. O obxectivo é ampliar a visión ambiental da convocatoria e
completar a oferta de Ecofira e Efiaqua especialmente con todo o relacionado coa xardinería
urbana, un aspecto de especial interese para o visitante especializado. Así ambas citas completan
o seu escaparate de servizos municipais en xestión de residuos, tratamento eficiente da auga e
solucións para as ‘smarts cities’ coa oferta de Iberflora en xardinería urbana.
Lugar: Valencia.
Organizador: Feria de Valencia.
Data de Inicio: 01-10-2019
Data de fin: 03-10-2019

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Voluntariado no Parque Nacional Illas Atlánticas
Contido: Campaña de voluntariado no Parque Nacional das Illas Atlánticas para recoller
información sobre as interaccións entre actividades humanas no medio mariño e as poboacións
de aves mariñas mergulladoras.
Lugar: Parque Naciona das Illas Atlánticas.
Organizador: WWF.
Data de Inicio: 15-05-2019
Data de fin: 30-09-2019

Campo de Voluntariado “Castro de Montesclaros”
Contido: Limpeza de toda a zona do castro, desde a preparación e delimitación do terreo ata a
total limpeza, na medida do posible:
• Identificación de estruturas do poboado fortificado
• Limpeza de maleza e broza, Recollida de lixo.
• Eliminación de rebrotes de arborado e matogueira.
• Poda das frondosas existentes.
• Limpeza manual e controlada da cuberta vexetal nos afloramentos rochosos con instrumental
adecuado, evitando os elementos metálicos.
• Limpeza manual de valados de pedra cortando a vexetación e evitando o arrinque de raíz.
• Labores de sinalización. Balizar os muros.
Lugar: A Laracha (A Coruña).
Organizador: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Consellería de
Política Social.
Data de Inicio: 01-08-2019
Data de fin: 12-08-2019

32 de 37

ACTIVIDADES
Campo de Voluntariado: “Horta do Muiño”
Contido: Limpeza e acondicionamento exterior da Rota do Añón: sinalización, limpeza de
vexetación e dinamización da ruta.
• Visualización da ruta natural coas novas tecnoloxías.
• Desenvolvemento dun programa de voluntariado interxeracional consistente en actuacións
concretas con persoas maiores: visitas, paseos, etc.
• Creación do programa “Hortas xeracionais” onde os voluntarios e voluntarias farán
intervencións nos invernadoiros e xardíns municipais xunto con persoas maiores xa xubiladas, así
como coa mocidade da zona.
Lugar: Serra de Outes, Outes (A Coruña)
Organizador: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Consellería de
Política Social.
Data de Inicio: 22-07-2019
Data de fin: 02-08-2019

Campo de Voluntariado: “Alí, Xaz”
Contido: O campo de voluntariado desenvolverase, fundamentalmente, no núcleo de Ponteceso
e na praia de Valarés, así como no propio contorno natural da dita praia.
Os traballos ambientais que se levarán a cabo serán os seguintes:
Limpeza da maleza e dos restrollos da ruta.
Identificación de todo tipo de patrimonio da ruta.
Sinalización da ruta.
Limpeza das zonas de lecer.
Recollida de lixo.
Limpeza do areal.
Pequenas reparacións.
Participación na montaxe do festival con outros/as voluntarios/as.
As persoas participantes recibirán asesoramento literario, histórico e ambiental no espazo do
campo de voluntariado.
Lugar: Ponteceso (A Coruña).
Organizador: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Consellería de
Política Social.
Data de Inicio: 13-08-2019
Data de fin: 24-08-2019

Campo de Voluntariado "Monte da Espenuca”
Contido: • Limpeza de maleza e eliminación de especies alóctonas como acacias e eucaliptos.
• Coidado de exemplares de especies autóctonas presentes como castiñeiros ou carballos.
• Limpeza e acondicionamento de camiños, sendeiros e estruturas como muros.
• Eliminación de maleza nas proximidades dunha estrutura arqueolóxica, sen afectarlle en
absoluto, como paso previo para unha futura escavación.
Lugar: Coirós (A Coruña).
Organizador: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Consellería de
Política Social.
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Data de Inicio: 16-08-2019
Data de fin: 27-08-2019

Estatal
Voluntariado en Parques Nacionais 2019
Contido: Como en anos anteriores, SEO/ BirdLife, en colaboración co Organismo Autónomo
Parques Nacionais, lanza unha campaña de voluntariado para persoas que queiran realizar tarefas
de conservación en zonas de alto valor natural. Xa está aberto o prazo para apuntarse.
Os campos de traballo de voluntariado desenvólvense nos seguintes Parques Nacionais e Leiras:
Viveiro Río Guadarrama (maio e xuño).
Rede de Voluntarios de Doñana (ata mediados de xuño).
Parque Nacional de Cabañeros (Primavera e Outono).
Parque Nacional das Táboas de Daimiel (Primavera e Outono).
Voluntariado en Ribavellosa (Verán e Outono).
Parque Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Setembro).
Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido (Setembro).
Parque Nacional Caldera de Taburiente (Xullo a Decembro).
Voluntariado Quintos de Moura (Outubro).
Parque Nacional de Monfragüe (Outubro).
Parque Nacional Garajonay (Xullo a Outubro).
Lugar: Varios.
Organizador: SEO/BirdLife e o Organismo Autónomo Parques Nacionales
Data de Inicio: 15-05-2019
Data de fin: 15-12-2019

Foro sobre deconstrucción 2019
Contido: A edición do foro deste ano, que se realizará cun formato de dous días, diríxese
exclusivamente a membros de AEDED e a empresas de reciclaxe de RCD e do sector eléctrico co
fin de fomentar o intercambio de experiencias e fomentar as relacións profesionais entre ambas
as partes.
Lugar: Madrid.
Organizador: Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación,
AEDED.
Inscrición: Do 10 de xuño ao 20 de setembro.
Data de Inicio: 25-09-2019
Data de fin: 26-09-2019

Programa de voluntariado en Parques Nacionais 2019: Asociación de
Ciencias Ambientales (ACA)
Contido: A Asociación de Ciencias Ambientais (ACA) pon en marcha un ano máis o Proxecto de
Voluntariado en Parques Nacionais 2019, financiado polo Organismo Autónomo Parques Nacionais
(OAPN), dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica (MITECO).
O obxectivo do proxecto é establecer unha rede de persoas voluntarias que permita dar difusión e
apoiar as actividades de seguimento dos efectos do cambio climático en Parques Nacionais de
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alta montaña, contribuíndo á identificación e seguimento das poboacións de macroinvertebrados
dos seus ríos.
Durante 2019 o proxecto desenvolverase no Parque Nacional de Picos de Europa, o Parque
Nacional e Natural de Sierra Nevada, o Parque Nacional Monte Perdido, o Parque Nacional de
Sierra Guadarrama e o Parque Nacional de Aigüestortes e Lago de San Mauricio. Realizaranse
varios campos na primavera, verán e outono ao longo de 2019.
Lugar: Varios.
Organizador: Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
Data de Inicio: 15-05-2019
Data de fin: 31-10-2019

Unión europea
European Recycling Conference 2019
Contido: Reunindo a comerciantes, recicladores, consumidores e provedores de maquinaria de
toda Europa, esta conferencia ofrecerá oportunidades de redes sen precedentes para o
desenvolvemento empresarial. Os oradores de alto nivel da industria, así como os representantes
das institucións europeas, manterano ao tanto dos últimos desenvolvementos comerciais e
regulatorios a nivel europeo. As prioridades para a industria da reciclaxe nos próximos anos
tamén se discutirán no contexto do recentemente elixido Parlamento Europeo e a próxima
Comisión Europea.
Lugar: París.
Organizador: Confederación de Industrias de Reciclaje de Europa e FEDEREC.
Inscrición: Consultar ligazón
Data de Inicio: 19-09-2019
Data de fin: 19-09-2019
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Observatorio de políticas ambientales 2018
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