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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 1 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade ás
resolucións das modificacións non substanciais das autorizacións
ambientais integradas. (Diario Oficial de Galicia, Num: 195, 14-102019, Páx: 45271)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á
Resolución do 4 de outubro do 2019 de modificación substancial da
autorización ambiental integrada outorgada a Aluminios Cortizo, S.A.
para a planta de brillo químico e coloreado orgánico do aluminio,
situada no lugar da Matanza, concello de Padrón (A Coruña), número
de rexistro AAI: 2004/0264_AIA/IPPC_089. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 200, 21-10-2019, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á
resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada
2018-IPPC-20-324 para a ampliación dunha explotación avícola de
polos de engorda en Outeiro, parroquia de Escuadro, no concello de
Silleda (Pontevedra). Titular: Vilgar, S.C. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 200, 21-10-2019, Páx: 46189)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AUGAS CONTINENTAIS
Galicia
Resolución do 24 de setembro de 2019, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio co
Concello de Parada de Sil, para o financiamento, execución e entrega
das obras do proxecto de consolidación, reparación e mellora da
capacidade de desaugadoiro da ponte de Conceliñas sobre o río
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Mao, en Parada de Sil (Ourense). (Boletín Oficial del Estado, Num:
245, 11-10-2019, Páx: 112541)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
DECRETO 201/2019, do 8 de outubro, do Goberno de Aragón, polo
que se aproba a revisión do Plan especial de protección civil ante o
risco de inundacións en Aragón (PROCINAR). (Boletín Oficial de
Aragón, Num: 208, 23-10-2019, Páx: 28839)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental
estratéxico do Plan especial de infraestruturas e
dotacións para a construcción dun campamento turístico no concello
do Grove,
promovido por Top Balea Beach, S.L.U. (expediente
2019AAE2313; código 2219/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num:
199, 18-10-2019, Páx: 45914)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 19 de setembro 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 municipal no relativo aos usos en
ordenanzas residenciais de solo urbano e de núcleo rural no concello
da Betanzos (expediente 2019AAE2350; código 2217/2019). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 188, 03-10-2019, Páx: 43637)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 19 de setembro 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 parcial Areal-1
para a inclusión do uso dotacional sanitario no concello de Lalín,
promovido por Carrefour Property, S.L.U. (expediente
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2019AAE2301; código 2218/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num:
188, 03-10-2019, Páx: 43638)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 4 do Plan
xeral de ordenación municipal en solo de núcleo rural, no concello
de Valga (expediente 2019AAE2356; código 2222/2019). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 199, 18-10-2019, Páx: 45913)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 25 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de dotacións e infraestruturas
para equipamentos en solo rústico Aula da Natureza, no concello de
Ortigueira, promovido por José Alejo Fustes Sierra e Mª Carmen
Martínez Parapar (expediente 2019AAE2346; código 2216/2019).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 191, 08-10-2019, Páx: 44567)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 4 de outubro 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 de granxa de
porcino de ceba, ata as 2.488 cabezas, na parroquia de Albarellos, no
concello de Monterrei (expediente 2019/0041). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 199, 18-10-2019, Páx: 45916)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de outubro 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 de explotación
avícola, ata 76.751 polos de engorda, na parroquia de Lama Má, no
concello de Baños de Molgas (Ourense) (expediente 2019/0013).
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(Diario Oficial de Galicia, Num: 198, 17-10-2019, Páx: 45734)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de outubro 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 dunha explotación
avícola na parroquia de Congostro, no concello de Rairiz de Veiga
(Ourense) (expediente 2019/0097). (Diario Oficial de Galicia, Num:
204, 25-10-2019, Páx: 46694)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de outubro 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 de explotación
avícola en Romaces, na parroquia de Río, no concello de Rodeiro
(Pontevedra) (expediente 2018/0029). (Diario Oficial de Galicia, Num:
198, 17-10-2019, Páx: 45741)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de reforma e ampliación de
explotación, ata 2.865 porcos de ceba, na parroquia do Mato, no
concello de Chantada (Lugo) (expediente 2017/0026). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 198, 17-10-2019, Páx: 45742)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de outubro 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
de
explotación avícola, ata 60.000 polos de ceba, na parroquia
de Vilar de Cervos, no concello de Vilardevós (Ourense)
(expediente 2018/0194). (Diario Oficial de Galicia, Num: 198, 17-102019, Páx: 45736)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 4 de outubro 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 de explotación
avícola, ata 80.020 polos de engorda, no lugar de Lagoa, na
parroquia de Eidián, no concello de Agolada (expediente 2019/0017).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 199, 18-10-2019, Páx: 45917)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 7 de outubro 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 de explotación de
vacún de leite en Churiz, parroquia de Caraño, no concello de Pol
(expediente 2019/0047). (Diario Oficial de Galicia, Num: 199, 18-102019, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de outubro 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 de explotación de
vacún de leite na Eirexe, parroquia de Vilaxuste, no concello de
Portomarín (expediente 2019/0080). (Diario Oficial de Galicia, Num:
199, 18-10-2019, Páx: 45915)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de outubro 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 de explotación,
ata 36.872 galiñas reprodutoras, na parroquia de Parada de
Ribeira, no concello de Xinzo de Limia (Ourense) (expediente
2018/0148). (Diario Oficial de Galicia, Num: 198, 17-10-2019, Páx:
45738)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de outubro 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
de explotación avícola, ata 61.678 polos de ceba, nas Pedreiras,
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parroquia de Ramelle, no concello de Friol (Lugo) (expediente
2018/0180). (Diario Oficial de Galicia, Num: 198, 17-10-2019, Páx:
45737)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 7 de outubro 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 de cebadeiro
porcino, ata 2.350 cabezas, nas parroquias da Corna e O Castro, nos
concellos de Piñor e Dozón (expediente 2019/0022). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 199, 18-10-2019, Páx: 45918)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución do 24 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de
Biodiversidade e Calidade Ambiental, pola que se formula informe de
impacto ambiental do proxecto Electrificación da liña aérea de
contacto. Tramo: Monforte-Lugo. (Boletín Oficial del Estado, Num:
245, 11-10-2019, Páx: 112553)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ANUNCIO do 4 de outubro 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 de explotación de
vacún de leite, no concello de Castro de Rei (Lugo) (expediente
2019/0008) (Diario Oficial de Galicia, Num: 198, 17-10-2019, Páx:
45735)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de outubro 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 de explotación
porcina, ata 3.199 prazas de ceba, na parroquia de Codesoso,
no concello de Sobrado (A Coruña) (expediente 2018/0146).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 198, 17-10-2019, Páx: 45739)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 4 de outubro 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 de explotación, ata
225.918 prazas de polos de ceba, en Condes, no concello de Friol
(Lugo) (expediente 2018/0099). (Diario Oficial de Galicia, Num: 198,
17-10-2019, Páx: 45740)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CAMBIO CLIMÁTICO
Galicia
DECRETO 130/2019, do 3 de outubro, polo que se aproba a Comisión
Interdepartamental para o Impulso e Coordinación da Estratexia
Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 201, 22-10-2019, Páx: 46236)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1741 DA COMISIÓN do 23 de
setembro de 2019 pola que se establecen o formato e a frecuencia da
información que deben facilitar os Estados membros a efectos da
comunicación de datos con arranxo ao Regulamento (CE) nº 166/2006
do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao establecemento
dun rexistro europeo de emisións e transferencias de contaminantes
e polo que se modifican as Directivas 91/689/CEE e 96/61/CE do
Consello. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 267, 21-10-2019,
Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros do Regulamento (UE) 2018/1832 da Comisión, do
5 de novembro de 2018, polo que se modifican a Directiva
2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Congreso, o Regulamento
(CE) non 692/2008 da Comisión e o Regulamento (UE) 2017/1151 da
Comisión a fin de mellorar os ensaios e os procedementos de
homologación de tipo no concernente ás emisións aplicables a
turismos e vehículos comerciais lixeiros, en particular os que se
refiren á conformidade en circulación e ás emisións en condicións

8 de 29

NORMATIVA
reais de condución, e polo que se introducen dispositivos para a
monitoraxe do consumo de combustible e enerxía eléctrica (Diario
Oficial de la Comunidad Europea, Num: 263, 16-10-2019, Páx: 41)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se modifica a Resolución do 15 de maio
de 2019 pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as
medidas de control por danos e os réximes especiais por especies
durante a tempada 2019/20. (Diario Oficial de Galicia, Num: 187, 0210-2019, Páx: 43416)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que declara a emerxencia cinexética temporal polos
danos ocasionados polo xabaril na comarca de Viana. (Diario Oficial
de Galicia, Num: 192, 09-10-2019, Páx: 44603)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de
Pontevedra, pola que declara a emerxencia cinexética temporal
polos danos ocasionados polo xabaril na comarca de Deza. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 192, 09-10-2019, Páx: 44616)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de
Lugo, pola que declara a emerxencia cinexética temporal polos
danos ocasionados polo xabaril na comarca da Terra Chá. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 192, 09-10-2019, Páx: 44609)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial da
Coruña, pola que declara a emerxencia cinexética temporal polos
danos ocasionados polo xabaril nas comarcas de Betanzos e Eume.
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(Diario Oficial de Galicia, Num: 192, 09-10-2019, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se fixan as normas dos sorteos e da
venda de permisos de pesca en coutos para a
tempada 2020
(códigos de procedemento MT807B e MT807C). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 199, 18-10-2019, Páx: 45802)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
Resolución da Dirección Xeral do Medio Natural pola que se modifica
o punto 5 do condicionado da Resolución de data 2 de maio de 2019
reguladora da caza do xabaril e raposo, modalidade cinexética de
agardo ou espera nocturna, nos cotos de caza da Región de Murcia.
(Boletín Oficial de la Región de Murcia, Num: 250, 29-10-2019, Páx:
30264)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 23 de outubro de 2019, da Consellería de
Desenvolvemento Rural, Agrogandería e Pesca, pola que se aproban
as normas para o exercicio da pesca en augas continentais do
Principado de Asturias durante a campaña 2020. (Boletín Oficial del
Principado de Asturias, Num: 211, 31-10-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Orde na que se fixan as épocas hábiles e as especies cinexéticas, e
normas que rexerán a práctica da caza no ámbito territorial da
Cidade de Ceuta, para a tempada 2019-2020. (Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, Num: 65, 09-10-2019, Páx: 1165)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Comunitaria
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RECOMENDACIÓN (UE) 2019/1658 DA COMISIÓN do 25 de setembro
de 2019 relativa á transposición das obrigacións de aforro de enerxía
en virtude da Directiva de eficiencia enerxética. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 275, 28-10-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RECOMENDACIÓN (UE) 2019/1660 DA COMISIÓN do 25 de setembro
de 2019 relativa á aplicación das novas disposicións sobre medición
e facturación da Directiva 2012/27/UE, relativa á eficiencia
enerxética. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 275, 28-102019, Páx: 121)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RECOMENDACIÓN (UE) 2019/1659 DA COMISIÓN do 25 de setembro
de 2019 relativa ao contido da avaliación completa do potencial
dunha calefacción e unha refrixeración eficientes en virtude do artigo
14 da Directiva 2012/27/UE. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
275, 28-10-2019, Páx: 94)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1745 DA COMISIÓN do 13 de
agosto de 2019 polo que se completa e modifica a Directiva
2014/94/UE do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta a
os puntos de recarga para vehículos de motor de categoría L, a
subministración de electricidade en porto aos buques de navegación
interior, a subministración de hidróxeno para o transporte por
estrada e a subministración de gas natural para o transporte por
estrada e por vías navegables e derrógase o Regulamento Delegado
(UE) 2018/674 da Comisión. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
268, 22-10-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
Estatal
Resolución do 30
de setembro 2019, da Dirección Xeral de
Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se pública a
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Adenda ao Convenio coa Axencia Galega de Innovación e a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, para o proxecto «Civil
UAV’ S Initiative» (Boletín Oficial del Estado, Num: 237, 02-10-2019,
Páx: 108930)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Outras CCAA
Orde do 15 de outubro de 2019 pola que se declara a época de perigo
baixo de incendios forestais do Plan INFOEX, se regulan os usos e
actividades que poidan dar lugar a risco de incendio e se
desenvolven as medidas xerais de prevención e medidas de
autoprotección definidas no Plan PREIFEX. (Diario Oficial de
Extremadura, Num: 202, 18-10-2019, Páx: 43483)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Estatal
Orde TEC/1023/2019, do 10 de outubro, pola que se establece a data
a partir da cal será esixible a constitución da garantía financeira
obrigatoria para as actividades do anexo III da Lei 26/2007, do 23 de
outubro, de Responsabilidade Ambiental, clasificadas como nivel de
prioridade 3, mediante Orde ARM/1783/2011, do 22 de xuño. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 248, 15-10-2019, Páx: 113048)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Internacional
Marco de Asociación Estratéxica entre o Goberno do Reino de España
e o Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento 20192021, feito en Nova York o 22 de setembro de 2019. (Boletín Oficial
del Estado, Num: 249, 16-10-2019, Páx: 113749)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Local
Ordenanza
Municipal
reguladora
da
tenencia
de
animais
potencialmente perigosos do concello de Muras. (BOP Lugo, Num:
226, 01-10-2019, Páx: 2)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
Decreto núm 250/2019, do 26 de setembro, polo que se regula a
alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con
subproductos animais non destinados a consumo humano
procedentes de explotacións gandeiras en zonas de protección da
Comunidade Autónoma da Región de Murcia. (Boletín Oficial de la
Región de Murcia, Num: 231, 05-10-2019, Páx: 27511)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 11 de outubro de 2019, da Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, pola que se publica o Acordo da Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural e
biodiversidade. (Boletín Oficial del Estado, Num: 262, 31-10-2019,
Páx: 120996)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
DECISIÓN (UE) 2019/1719 DO CONSELLO do 8 de xullo de 2019
relativa á posición que se ha de adoptar en nome da Unión Europea
na décimo oitava reunión da Conferencia das Partes na Convención
sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e
Flora Silvestres (CP18 da CITES) (Diario Oficial de la Comunidad
Europea, Num: 262, 16-10-2019, Páx: 19)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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NORMATIVA
RUÍDO
Outras CCAA
DECRETO 38/2019, do 3 de outubro, polo que se modifican os Anexos
II, III, IV, V e VII da Lei 5/2009, do 4 de xuño, do Ruído de Castilla y
León e o Anexo da Lei 7/2006, do 2 de outubro, de Espectáculos
Públicos e Actividades Recreativas da Comunidade de Castilla y León.
(Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, Num: 193, 07-10-2019,
Páx: 44824)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 119/2019, do 19 de setembro, polo
que se regulan os criterios hixiénico-sanitarios das piscinas de
Galicia (códigos de procedemento SA431D, SA431C e SA431E).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 204, 25-10-2019, Páx: 46617)
Organismo: CONSELLERÍA DE SANIDADE

DECRETO 119/2019, do 19 de setembro, polo que se regulan os
criterios hixiénico-sanitarios das piscinas de Galicia (códigos de
procedemento SA431D, SA431C e SA431E). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 191, 08-10-2019, Páx: 44391)
Organismo: CONSELLERÍA DE SANIDADE

Comunitaria
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1702 DA COMISIÓN do 1 de
agosto de 2019 polo que se completa o Regulamento (UE) 2016/2031
do Parlamento Europeo e do Consello establecendo unha lista de
pragas prioritarias (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 260, 1110-2019, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1690 DA COMISIÓN do 9 de
outubro de 2019 polo que se renova a aprobación da substancia
activa
alfa-cipermetrina como candidata á substitución, de
conformidade co 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: 259, 10-10-2019, Páx: 2)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2019/1691 DA COMISIÓN do 9 de outubro de
2019 polo que se modifica o anexo V do Regulamento (CE) nº
1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro,
a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e mesturas
químicas (REACH). (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 259, 1010-2019, Páx: 9)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1701 DA COMISIÓN do 23 de
xullo de 2019 polo que se modifican os anexos I e V do Regulamento
(UE) nº 649/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
exportación e importación de produtos químicos perigosos (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 260, 11-10-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1675 DA COMISIÓN do 4 de
outubro de 2019 polo que se renova a aprobación da substancia
activa Verticillium alboatrum, cepa WCS850, como substancia de
baixo risco, de conformidade co 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: 257, 08-10-2019, Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1692 DA COMISIÓN do 9 de
outubro de 2019 sobre a aplicación de determinadas disposicións de
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rexistro e posta en común de datos do Regulamento (CE) nº
1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello tras expirar o prazo
de rexistro definitivo para as substancias en fase transitoria. (Diario
Oficial de la Comunidad Europea, Num: 259, 10-10-2019, Páx: 12)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Local
Anuncio aprobación Bases reguladoras de subvencións para as
entidades medio ambientais para o ano 2019 (BOP A Coruña, Num:
2018, 31-10-2019, Páx: 1)
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro que cumpran cos seguintes
requisitos:
- Que os seus estatutos teñan obxectivos e finalidades medio ambientais.
- Estar legalmente constituídas e non estar incursas en ningún dos supostos de incapacidade
ou incompatibilidade para percepción das axudas ou subvencións públicas.
- Estar inscritas no Rexistro de Asociacións de Galicia, e no Rexistro de Asociacións do
Concello das Pontes.
- Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial do Concello ou sobre temas de
interese para o Concello.
Obxecto: O Concello das Pontes de García Rodríguez quere pola presente convocatoria dar
apoio ás entidades medio ambientais e contribuír para que acaden os obxectivos que lles son
propios, a fomentar a participación da cidadanía en cada ámbito de actuación, contribuíndo
deste xeito a impulsar a democratización da sociedade.
Convoca: Concello das Pontes de García Rodríguez
Prazo: Dez días contados a partir do día seguinte ao da publicidade do extracto da
convocatoria no BOP.

Galicia
ORDE do 15 de outubro de 2019 pola que se modifica a Orde do 17 de
decembro de 2018 pola que se regulan os criterios de repartición e
se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións
da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia
competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2019,
de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida,
destinadas a entidades locais de Galicia. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 203, 24-10-2019, Páx: 46505)
Destinatarios: Consultar a Orde do 17 de decembro de 2018.
Obxecto: Modifícase o artigo 31.1 da Orde do 17 de decembro de 2018, que queda
redactado nos seguintes termos:«1. As entidades beneficiarias terán de prazo para executar
o proxecto subvencionado e presentar a conta xustificativa ata o 15 de novembro de 2019».
Convoca: VicepresIdencIa e Consellería de presIdencIa, admInIstracIóns públIcas e XustIza.
Prazo: Consultar a Orde do 17 de decembro de 2018.

RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2019 pola que se modifica a
Resolución do 26 de decembro de 2018, da Axencia Galega da
Calidade Alimentaria, pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas
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para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos
produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de
Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 204, 25-10-2019, Páx: 46658)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 26 de decembro de 2018 (Diario Oficial de Galicia,
06-02-2019 , Núm. 26, Páx. 7641)
Obxecto: Consultar a Resolución do 26 de decembro de 2018
Convoca: Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Consellería do Medio Rural.
Prazo: Consultar a Resolución do 26 de decembro de 2018

RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2019 pola que se modifica a
Resolución do 26 de xuño de 2019 pola que se aproban 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 das entidades
colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á
convocatoria para a anualidade 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num:
206, 29-10-2019, Páx: 46934)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 26 de xuño de 2019 (Diario Oficial de Galicia
número 128, do 8 de xullo).
Obxecto: Modifícase o artigo 2.2 do anexo I
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar a Resolución do 26 de xuño de 2019 (DOG nº 128, do 8 de xullo).

RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2019 sobre ampliación do prazo
establecido no artigo 24 da Resolución do 9 de abril de 2019 pola que
se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de
subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o
ano 2019, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia
número 80, do 26 de abril). (Diario Oficial de Galicia, Num: 187, 0210-2019, Páx: 43458)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 9 de abril de 2019
Obxecto: Consultar a Resolución do 9 de abril de 2019
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
Prazo: Consultar a Resolución do 9 de abril de 2019

ORDE do 25 de outubro de 2019 pola que se modifica a Orde do 19 de
decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados
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aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes, en
montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal
(Sofor),
cofinanciadas
co
Fondo
Europeo
Agrícola
de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020, e se convocan
para o ano 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 207, 30-10-2019,
Páx: 47036)
Destinatarios: Consultar a Orde do 19 de decembro de 2018.
Obxecto: Ampliación do prazo de xustificación dos traballos subvencionados.
Convoca: Consellería do Medio Rural
Prazo: Consultar a Orde do 19 de decembro de 2018.

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2019 pola que se modifica a
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
conservación, da 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: 204, 25-102019, Páx: 46650)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 15 de xullo de 2019 (Diario Oficial de Galicia, 3007-2019 , Núm. 143, Páx. 348849
Obxecto: Consultar a Resolución do 15 de xullo de 2019.
Convoca: Instituto Galego da Vivenda e Solo, Conselllería do Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.
Prazo: Consultar a Resolución do 15 de xullo de 2019.

ORDE do 19 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de indemnizacións en materia de
sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan
para o ano 2019 (código de procedemento MR465A). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 196, 15-10-2019, Páx: 45336)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias destas indemnizacións as persoas físicas e
xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica cuxos produtos vexetais fosen afectados
polas medidas fitosanitarias adoptadas en virtude dunha declaración da presenza da praga
pola autoridade competente, orixinada polo desenvolvemento dun programa oficial de erradicación dos organismos de corentena dos determinados na correspondente convocatoria. As
empresas poderán ser beneficiarias sempre que teñan a consideración de pequena e
mediana empresa agraria.
Obxecto: Establecer, no marco dos programas de control e loita contra pragas de corentena,
as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polas medidas fitosanitarias
adoptadas sobre os vexetais afectados polos organismos de corentena.
Convoca: Consellería de Medio Rural
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Prazo: Un mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que
se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de
subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e
proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as
universidades públicas de Galicia, para os anos 2019 e 2020,
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no
marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de
procedemento IN421X). (Diario Oficial de Galicia, Num: 187, 02-102019, Páx: 43455)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 8 de agosto de 2019.
Obxecto: Consultar a Resolución do 8 de agosto de 2019.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
Prazo: Consultar a Resolución do 8 de agosto de 2019.

RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2019 sobre ampliación do prazo
establecido no artigo 24 da Resolución do 2 de maio de 2019 pola
que se establecen as bases reguladoras e se anuncia la convocatoria
de subvenciones para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano
2019, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia
número 93, do 16 de maio). (Diario Oficial de Galicia, Num: 187, 0210-2019, Páx: 43456)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 2 de maio de 2019.
Obxecto: Consultar a Resolución do 2 de maio de 2019.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
Prazo: Consultar a Resolución do 2 de maio de 2019.

ORDE do 16 de outubro de 2019 pola que se amplía o prazo de
xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da 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 do procedemento
CO300D). (Diario Oficial de Galicia, Num: 202, 23-10-2019, Páx:
46404)
Destinatarios: Consultar a Orde do 27 de xuño de 2019, publicada no Diario Oficial de
Galicia núm. 129, do 9 de xullo.
Obxecto: Consultar a Orde do 27 de xuño de 2019, publicada no Diario Oficial de Galicia
núm. 129, do 9 de xullo.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.
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Prazo: Consultar a Orde do 27 de xuño de 2019.

CONCURSOS PÚBLICOS
Estatal
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Obxecto: Servizos de
consultoría e asistencia técnica á redacción de documentación de
carácter ambiental, estudos de ruído e estudos de vibracións de
proxectos desenvoltos no ámbito da rede convencional. Expediente:
3.19/27507.0173. (Boletín Oficial del Estado, Num: 248, 15-10-2019,
Páx: 55837)
Destinatarios: Consultar o Prego de condicións particulares.
Obxecto: Servizos de consultoría e asistencia técnica á redacción de documentación de
carácter ambiental, estudos de ruído e estudos de vibracións de proxectos desenvoltos no
ámbito da rede convencional.
Convoca: ADIF.
Prazo: Ata as 13:00 horas do 21 de novembro de 2019.

PREMIOS
Estatal
II premio experiencias inspiradoras programa sociedade e áreas
protexidas
Destinatarios: Poderán presentar as súas candidaturas entidades públicas ou privadas cuxa
actividade teña relación coas áreas protexidas en España.
As propostas farán referencia a experiencias concluídas antes da data límite da convocatoria,
e en calquera caso posteriores ao ano 2015.
Obxecto: O premio ten como obxectivo identificar, recoñecer e difundir proxectos e
iniciativas inspiradoras que contribúan á implementación do Programa Sociedade e Áreas
Protexidas e, polo tanto, a abordar os principais retos de futuro aos que se enfrontan as áreas
protexidas en España.
Convoca: EUROPARC-España.
Prazo: Ata o 31 de marzo de 2020.

Unión europea
Premios Europeos de Medio Ambiente á Empresa (EBAE)
Destinatarios: Empresas privadas con personalidade xurídica propia e sede en España que
apostasen polo medio ambiente e teñan un compromiso co desenvolvemento sustentable.
Obxecto: Estes premios, organizados desde 1987 pola Comisión Europea, convócanse para
recoñecer a aquelas empresas que combinan con éxito a viabilidade económica dos seus
negocios coa protección do medio ambiente mediante a innovación na xestión, nos procesos,
nos produtos ou servizos que ofertan, na cooperación empresarial ou combinando negocio e
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biodiversidade.
Este ano, poden presentarse empresas a 5 categorías diferentes: Xestión, Proceso, Produto
e/ou Servizo, Cooperación Empresarial Internacional e Empresa e Biodiversidade. Ademais,
cada premio estará dotado de dous galardóns, un para pequenas e microempresas e outro
para medianas e grandes empresas.
Convoca: Comision Europea.
Prazo: Prazo de incrición da Sección Española 2019/2020 ata o 12 de novembro de 2019.

European Paper Recycling Awards 2019
Destinatarios: O certame está aberto a todas as entidades con sede en Europa, incluídas
escolas, universidades, ONG, autoridades nacionais e rexionais, empresas e asociacións. Hai
dúas categorías de premios: Información e educación e Tecnoloxías innovadoras e I + D.
Obxecto: Recoñeceranse iniciativas e proxectos desenvoltos por calquera organización
europea nos ámbitos de innovación e de información para mellorar as taxas de reciclaxe.
distinguen proxectos, iniciativas ou campañas europeas que cambian a forma en que
reciclamos papel en Europa e axúdannos a alcanzar o noso ambicioso obxectivo dunha taxa
de reciclaxe de papel do 74% para 2020.
Convoca: Consejo Europeo de Reciclaje de Papel (EPRC).
Prazo: Finaliza o venres 22 de novembro de 2019.

Plastics Recycling Awards Europe 2020
Destinatarios: Consultar ligazón.
Obxecto: Estes prestixiosos premios están deseñados para recoñecer e celebrar os logros en
todo o ámbito da industria europea de reciclaxe de plásticos. Ofrecen unha visión dos
desenvolvementos actuais no uso de materiais reciclados, deseño de produtos e fabricación
innovadora.
Os exitosos finalistas preseleccionados para 2020 exhibiranse nunha área de características
no Plastics Recycling Show Europe do 25 ao 26 de marzo de 2020 na RAI en Amsterdam.
Os gañadores serán anunciados en PRSE o 26 de marzo de 2020.
Convoca: PRSE.
Prazo: Ata o 22 de novembro.

Internacional
II edición do Premio Internacional de Investigación en Innovación e
Economía Circular
Destinatarios: Poderán optar ao premio só as persoas físicas ou formando un equipo de
investigación, así como os autores de traballos de investigación de carácter internacional no
ámbito das ciencias económicas e sociais vinculadas aos temas de innovación e economía
circular.
Obxecto: Promovido pola Universidade de Santiago de Compostels (USC) a través do Máster
en Desenvolvemento Económico e Innovación (DEIN), busca fomentar o estudo académico
nestas dúas áreas desde o campo das ciencias económicas e sociais relacionadas cos temas
de innovación e economía circular.
Convoca: Universidad de Santiago de Compostels (USC)
Prazo: O prazo para a presentación de traballos estenderase ata o 16 de decembro.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Internacional
Act Now
Contido: Distintas iniciativas chaman á acción cidadá. Unha delas é ActúaYa.bot, que se serve
das innovacións tecnolóxicas no ámbito da intelixencia artificial (IA) para promover o cambio de
comportamentos.
A campaña pon de relevo os efectos positivos da acción colectiva nun momento de crise climática
como o actual.
A xente de todo o mundo ten así unha oportunidade única de facer oír as súas voces e de que as
súas opinións sexan incluídas no discurso que será pronunciado por Sir David Attenborough na
Conferencia sobre Cambio Climático da ONU (COP24), que se celebrará o próximo 3 de decembro
en Polonia.
Organizador: United Nations

CONGRESOS
Estatal
IV Congreso Nacional de Ecoturismo
Contido: Nesta cuarta edición o fío condutor do congreso será poñer de manifesto como o
ecoturismo pode ser unha oportunidade real de desenvolvemento sustentable para a España
baleira. Este enfoque estará presente nas distintas mesas de debate e espazos de intercambio de
experiencias que se centrarán nos seguintes temas:
-Xestión dos destinos de ecoturismo
-Deseño e comercialización de produtos de ecoturismo
-Promoción nacional e internacional do ecoturismo
-Formación e titulacións de ecoturismo.
Lugar: Guadix (Granada).
Organizador: Secretaría de Estado de Turismo e o Organismo Autónomo Parques
Nacionales.
Inscrición: Inscrición aberta.
Data de inicio: 13-11-2019
Data de fin: 15-11-2019

Internacional
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 se estruturará en 5 eixos
temáticos: Transformación dixital, Medio ambiente urbano, Mobilidade, Gobernanza e finanzas, e
Cidades inclusivas e compartidas.
Lugar: Barcelona.
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Organizador: Fira de Barcelona.
Inscrición: Barcelona.
Data de inicio: 19-11-2019
Data de fin: 21-11-2019

Convención de Barcelona COP21
Contido: A 21ª Reunión das Partes Contratantes do Convenio para a Protección do Medio Mariño
e a Rexión Costeira do Mediterráneo (Convenio de Barcelona) e os seus Protocolos terá lugar do 2
ao 5 de decembro de 2019 en Castel dell' Ovo.
A COP 21 considerará para a súa aprobación unha serie de proxectos de decisións relacionadas
coa gobernanza do PNUMA / MAP-sistema do Convenio de Barcelona.
Lugar: Nápoles, Italia.
Organizador: PNUMA.
Data de inicio: 02-12-2019
Data de fin: 05-12-2019

CURSOS
Estatal
Edición 2019 do curso de Planificación do uso público en espazos
protexidos
Contido: O curso permitirá aos participantes profundar no concepto de uso público como
ferramenta para a conservación e a xestión de espazos naturais protexidos, establecer a
estrutura e o contido dos plans de uso público, definir os criterios básicos para abordar a
planificación do uso público, e desenvolver os diferentes programas que compoñen o plan de uso
público: educación ambiental, interpretación, comunicación e participación. Tamén no curso
presentaranse distintos sistemas de calidade asociados ao uso público en espazos protexidos
como a Carta Europea de Turismo Sustentable en espazos naturais protexidos e a Q de calidade.
Lugar: Madrid.
Organizador: Coordinado por EUROPARC-España e La Casa Encendida.
Inscrición: Ata o 4 de novembro.
Data de inicio: 12-11-2019
Data de fin: 21-11-2019

XORNADAS
Galicia
Xornada de presentación e seguimento do Pacto dos Alcaldes polo
Clima e a Enerxía en Mondoñedo
Contido: A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a través da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, comprácese en convidalo á seguinte Xornada de
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presentación e seguimento do Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía en Mondoñedo.
Destinatarios: Persoal político e persoal técnico dos Concellos de Galicia.
Lugar: Mondoñedo.
Organizador: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Inscrición: Inscricións no tf. 670 506 359 ou enviando un correo a
pactodealcaldes@xunta.gal
Data de inicio: 12-11-2019
Data de fin: 12-11-2019

Xornada de presentación e seguimento do Pacto dos Alcaldes polo
Clima e a Enerxía en Cambre
Contido: A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a través da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, comprácese en convidalo á seguinte Xornada de
presentación e seguimento do Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía. Destinatarios: Persoal
político e persoal técnico dos Concellos de Galicia.
Lugar: Cambre
Organizador: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Inscrición: Inscricións no tf: 670 506 359 ou enviando un correo a
pactodealcaldes@xunta.gal
Data de inicio: 19-11-2019
Data de fin: 19-11-2019

Estatal
Axenda 2030:
climática

Naturalizar a cidade para afrontar a emerxencia

Contido: O Grupo de Traballo Soluciones baseadas na Natureza (GT- SbN), coordinado pola
Fundación Conama e o Centro de Cooperación para o Mediterráneo da UICN, organiza o venres 8
de novembro a xornada ‘ Axenda 2030: Naturalizar a cidade para afrontar a emerxencia
climática’.
O encontro, enmarcado na Semana da Ciencia e a Innovación 2019 e a Semana do Capital
Natural, ten lugar no salón de actos do Real Xardín Botánico de Madrid de 17.00 a 19.00 h e
busca fomentar o diálogo sobre como aplicar as Solucións Baseadas na Natureza nas contornas
urbanas para cumprir cos Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable ( ODS).
A xornada é gratuíta e está destinada tanto a profesionais do deseño urbano, do paisajismo e
científicos como á sociedade en xeral.
Lugar: Salón de actos del Real Jardín Botánico de Madrid.
Organizador: Fundación Conama.
Data de inicio: 08-11-2019
Data de fin: 08-11-2019

OUTRAS ACTIVIDADES
Unión europea
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ACTIVIDADES
SET-Plan Conference 2019
<b>Contido:</b> 13ª Conferencia do SET-PLAN (Plan estratéxico de Tecnoloxías Enerxéticas).
O título da Conferencia é " R&I in the Energy Sector to Enhance European Industrial
Leadership".
As sesións abordarán entre outros temas, a descarbonización da industria, desenvolvementos en
enerxías renovables, o financiamento de tecnoloxías baixas en carbono e "sector coupling".
Lugar: Helsinki
Organizador: EU2019.FI
Data de inicio: 13-11-2019
Data de fin: 15-11-2019

EU Clean Air Forum
Contido: Este foro centrarase en catro temas: calidade do aire e saúde; calidade do aire e
enerxía; calidade do aire e agricultura; e mecanismos de financiamento de aire limpo. Reunirá a
tomadores de decisións, partes interesadas e expertos sobre os temas anteriores nunha
conferencia de dous días para reflexionar sobre o desenvolvemento e a implementación de
políticas, proxectos e programas aéreos europeos, nacionais e locais efectivos.
Lugar: Bratislava, Eslovaquia
Organizador: European Commission
Inscrición: Consultar ligazón
Data de inicio: 28-11-2019
Data de fin: 29-11-2019

EU Raw Materials Week 2019
Contido: Baséase nunha serie de eventos organizados pola Comisión Europea que abordan as
últimas noticias sobre materias primas na UE.
Será unha oportunidade única para que a comunidade de materias primas debata e intercambie
sobre todos os temas relevantes: política, tecnoloxía, cooperación internacional, condicións
marco, base de coñecemento, etc.
Lugar: Bruselas, Bélgica
Organizador: European Commission
Inscrición: Consultar ligazón
Data de inicio: 18-11-2019
Data de fin: 22-11-2019

Internacional
European Business & Nature Summit
Contido: Tratará sobre o papel das empresas no apoio á conservación da natureza e na
aplicación das chamadas Solucións baseadas na Natureza (SbN).
Lugar: Madrid.
Organizador: EU Business @ Biodiversity
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ACTIVIDADES
Inscrición: Previa inscrición.
Data de inicio: 07-11-2019
Data de fin: 08-11-2019

Semana Europea da Prevención de Residuos (EWWR) 2019
Contido: A Semana Europea da Prevención de Residuos ( EWWR) é unha iniciativa cuxo
obxectivo é promover e implantar durante unha semana accións de sensibilización sobre recursos
sustentables e xestión de residuos. Alenta a un amplo rango de publico (autoridades públicas,
entidades privadas, sociedade civil e cidadáns individuais) a participar.
A temática virará ao redor da educación e comunicación ambiental e farao co lema “Cambie as
súas formas, reduza os seus residuos”
Organizador: EWWR
Inscrición: Consultar ligazón
Data de inicio: 16-11-2019
Data de fin: 24-11-2019
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Boas Prácticas para a Biodiversidade no Medio Rural. Unidad de
Gestión de la Red Rural Nacional. Subdirección General de
Dinamización del Medio Rural. Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal
Sustainability transitions: policy and practice. European Environment
Agency, 2019
Bridging the Gap – Enhancing Mitigation Ambition and Action at G20
Level and Globally. 2019 United Nations Environment Programme
Informe de progreso do Plan de implementación da Axenda 2030 en
ESPAÑA.
United In Science High-level synthesis report of latest climate
science information convened by the Science Advisory Group of the
UN Climate Action Summit 2019. World Meteorological Organization,
2019.
Safe Climate. A Report of the Special Rapporteur on Human Rights
and the Environment. United Nations Environment Programme.

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático
RECOMENDACIÓN DA COMISIÓN do 18 de xuño de 2019 sobre o
proxecto de Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima de España
para o período 2021-2030
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