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NORMATIVA
ATMÓSFERA E CLIMA
Local
Ordenanza de protección da atmosfera fronte á contaminación por
formas da materia. Concello de Ferrol (BOP A Coruña, Num: 87, 0905-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
Instrucións para a redución de emisións de sulfuro de hidróxeno,
tamén denominado acido sulfhídrico (Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, Num: 5888, 21-05-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECRETO 79/2019, do 21 de maio, do Gobierno de Aragón, polo que
se crea o Consello Aragonés do Clima (Boletín Oficial de Aragón,
Num: 102, 29-05-2019, Páx: 13772)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 15 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de
Enerxía, pola que se determinan os valores medios nacionais da
intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro durante o
ciclo de vida en relación coa electricidade consumida por
motocicletas e vehículos eléctricos (Boletín Oficial del Estado, Num:
120, 20-05-2019, Páx: 54058)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Galicia
DECRETO 49/2019, do 2 de maio, polo que se modifica o Decreto
15/2018, do 25 de xaneiro, polo que se crea e se regula o
Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 93, 16-05-2019, Páx: 23736)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Resolución do 24 de abril de 2019, da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio coa Entidade Pública
Empresarial Augas de Galicia e o Concello de Vigo, para a mellora da
garantía do abastecemento na zona sur da provincia de Pontevedra.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 112, 10-05-2019, Páx: 50061)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS MARÍTIMAS
Comunitaria
DECISIÓN (UE) 2019/851 DO CONSELLO do 14 de maio de 2019
relativa á posición que debe adoptarse, en nome da Unión Europea,
na Organización Marítima Internacional no transcurso do 74º período
de sesións do Comité de Protección do Medio Mariño e o 101º
período de sesións do Comité de Seguridade Marítima respecto da
adopción de emendas ao anexo II do Convenio internacional para
previr a contaminación polos buques, emendas ao Código
internacional sobre o programa mellorado de inspeccións durante os
recoñecementos de graneleros e petroleiros, de 2011, emendas ao
Código internacional de dispositivos de salvamento, emendas aos
formularios C, E e P do apéndice do Convenio Internacional para a
Seguridade da Vida Humana no Mar e emendas ao Código
internacional de seguridade para os buques que utilicen gases ou
outros combustibles de baixo punto de inflamación (Diario Oficial de
la Unión Europea, Num: 139, 27-05-2019, Páx: 10)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 2 de maio 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 en Telleiro,
no concello de Gondomar (expediente 2019AAE2287; código
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2163/2019) (Diario Oficial de Galicia, Num: 101, 29-05-2019, Páx:
26357)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 2 de maio 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 do núcleo rural da
Casanova, no concello de Maside (expediente 2019AAE2286; código
2167/2019) (Diario Oficial de Galicia, Num: 101, 29-05-2019, Páx:
26358)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 2 de maio 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 e complementarias de planeamento para a
delimitación do núcleo rural de Bichicán, no concello de Vilalba
(expediente 2018AAE2276; código 2165/2019) (Diario Oficial de
Galicia, Num: 101, 29-05-2019, Páx: 26359)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 23 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a memoria
ambiental correspondente ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica do Plan xeral de ordenación municipal do concello do
Incio. (Diario Oficial de Galicia, Num: 91, 14-05-2019, Páx: 23313)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 2 do Plan
xeral de ordenación municipal de Paradela en dous ámbitos do solo
urbano
de
Pacios,
no
concello
de
Paradela
(expediente
2019AAE2288; código 2164/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 91,
14-05-2019, Páx: 23311)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da delimitación de solo de núcleo rural de
Manxar, no concello de Samos (expediente 2019AAE2290; código
2166/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 91, 14-05-2019, Páx:
23310)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 23 de abril 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 SUB-PI do parque empresarial do concello de Friol (expediente
2019AAE2293; código 2177/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 91,
14-05-2019, Páx: 23312)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do proxecto sectorial PS-1 da área de vías,
espazos libres e infraestruturas (incluso conexións exteriores),
previsto no Plan sectorial do Campus Científico-Tecnolóxico do Mar
nos terreos da ETEA (expediente 2018AAE2273; código 2161/2019).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 87, 08-05-2019, Páx: 22116)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24 de abril 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 do núcleo rural de
Barbeitas, no concello de Vilalba (expediente 2019AAE2302; código
2178/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 91, 14-05-2019, Páx:
23314)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia

5 de 36

NORMATIVA
ANUNCIO do 29 de abril 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 instalacións
de xestión de chatarra (VFU) no polígono industrial de Mos, no
concello de Mos (clave 2018/0157) (Diario Oficial de Galicia, Num: 96,
22-05-2019, Páx: 24776)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 25 de abril 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 nas parroquias de Adai e Vileiriz, no concello
do Páramo (clave 2019/0001) (Diario Oficial de Galicia, Num: 96, 2205-2019, Páx: 24774)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24 de abril 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 Negrelos, no concello de
Rodeiro (clave 2018/0253) (Diario Oficial de Galicia, Num: 96, 22-052019, Páx: 24773)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de abril de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública
a Resolución do 11 de abril de 2019 pola que se formula o
informe de impacto ambiental do cambio de uso de forestal a
agrícola da parcela 31 do polígono 503 do concello de Boimorto
(clave 2017/0043) (Diario Oficial de Galicia, Num: 96, 20-05-2019,
Páx: 24391)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental do centro xestor de vehículos ao final da súa
vida útil, no parque empresarial de Quiroga, concello de Quiroga
(clave 2018/0239) (Diario Oficial de Galicia, Num: 96, 22-05-2019,
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Páx: 24770)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto da Planta de valorización e
almacenamento de residuos industriais e urbanos non perigosos na
Teixoeira-Santa Icía, concello de Arteixo (expediente 2017/0050).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 96, 20-05-2019, Páx: 24393)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de abril 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 Toubille, no concello de
Láncara (clave 2018/0236). (Diario Oficial de Galicia, Num: 96, 22-052019, Páx: 24768)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de abril 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 Vilarello, no concello de
Dozón (clave 2018/0110) (Diario Oficial de Galicia, Num: 96, 22-052019, Páx: 24777)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de maio 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 Parada, no concello de Lalín
(clave 2019/0015) (Diario Oficial de Galicia, Num: 99, 27-05-2019,
Páx: 25892)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 16 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental do proxecto da zona de reestruturación
parcelaria de Matela e Vilela, no concello de Outeiro de Rei (clave
2017/0241) (Diario Oficial de Galicia, Num: 96, 22-05-2019, Páx:
24769)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de maio 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 Parada, no concello de Lalín
(clave 2019/0016) (Diario Oficial de Galicia, Num: 99, 27-05-2019,
Páx: 25891)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental do proxecto de acondicionamento de parcela
para a ampliación de almacenamento de VFU no lugar de Paraxes, na
parroquia de Fomiñá, no concello da Pastoriza (clave 2018/0227)
(Diario Oficial de Galicia, Num: 96, 22-05-2019, Páx: 24775)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental da liña de alta tensión desde a subestación Cira
ata a subestación Silleda, no concello de Silleda, promovido por
Hidroeléctrica de Silleda, S.L. (clave 2016/0048) (Diario Oficial de
Galicia, Num: 96, 22-05-2019, Páx: 24771)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 23 de abril 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 de varias parcelas na parroquia de San Mamede do
Carballal, no concello de Palas de Rei (clave 2018/0252) (Diario
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Oficial de Galicia, Num: 96, 22-05-2019, Páx: 24772)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 3 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai publica a declaración
de impacto ambiental do proxecto de ampliación da explotación
mineira Dorna 4715.1, concello de Toén, promovido por Áridos de
Astariz, S.A. (clave 2016/0211). (Diario Oficial de Galicia, Num: 96,
20-05-2019, Páx: 24392)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de marzo 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 de varias parcelas en la parroquia de Maceira, no concello de
Lalín (Pontevedra) (expediente 2018/0086). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 83, 02-05-2019, Páx: 21325)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de marzo 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 RCD en
Begonte, no concello de Begonte (Lugo) (expediente 2018/0056).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 83, 02-05-2019, Páx: 21326)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental do proxecto de dique flotante norte para a
mellora do abrigo do Porto da Toxa, no concello do Grove
(expediente 2018/0016) (Diario Oficial de Galicia, Num: 101, 29-052019, Páx: 26360)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Industria,
Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade á declaración de impacto
ambiental formulada pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
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Ambiental o 9 de abril de 2013, relativa ao proxecto do parque eólico
Ourol, no concello de Ourol, promovido por Enebro Ourol, S.L.U.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 91, 14-05-2019, Páx: 23315)
Organismo: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Industria,
Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade á declaración de impacto
ambiental formulada pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental o 23 de maio de 2013, relativa ao proxecto do parque
eólico Friol, no concello de Friol, promovido por Enebro Friol, S.L.U.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 91, 14-05-2019, Páx: 23316)
Organismo: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

ANUNCIO do 27 de marzo 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 de varias parcelas na parroquia do Sisto, no concello de
Dozón (Pontevedra) (expediente 2018/0109). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 83, 02-05-2019, Páx: 21324)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto da ampliación dun centro para a
valorización de residuos de vehículos ao final da súa vida útil no
parque empresarial de Vilamarín, no concello de Vilamarín (clave
2018/0198). (Diario Oficial de Galicia, Num: 83, 02-05-2019, Páx:
21328)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Resolución do 25 de abril de 2019, da Dirección Xeral de
Biodiversidade e Calidade Ambiental, pola que se formula informe de
impacto ambiental de sometemento a avaliación de impacto
ambiental ordinaria do proxecto Tratamento de eliminación,
inertización e reciclaxe de produtos de Pirotecnia Artefogo, SL,
Vilaño- Alaracha (A Coruña). (Boletín Oficial del Estado, Num: 113,
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11-05-2019, Páx: 50366)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Corrección de erros da Decisión de Execución (UE) 2017/302 da
Comisión, do 15 de febreiro de 2017, pola que se establecen as
conclusións sobre as mellores técnicas dispoñibles (MTD) no marco
da Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello
respecto á cría intensiva de aves de curral ou de porcos. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 116, 03-05-2019, Páx: 83)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2019, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, 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:
102, 31-05-2019, Páx: 26407)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
Resolución do 6 de maio de 2019, da Consellería de infraestruturas,
Ordenación do Territorio e Medio Ambiente, pola que se modifica
erro no anexo I do Plan de Caza das Reservas Rexionais de Caza para
a tempada 2019-2020 (Boletín Oficial del Principado de Asturias,
Num: 98, 23-05-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE FORAL 71/2019, do 2 de abril, da Conselleira de
Desenvolvemento Rural, Medio Ambiente e Administración Local,
pola que se aproba o Plan Director de Basozainak/ Guarderío de
Medio Ambiente 2019-2022. (Boletín Oficial de Navarra, Num: 97, 2105-2019, Páx: -)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde 80/2019, 24 de maio, da Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente e Desenvolvemento Rural, pola que se fixan os períodos
hábiles de caza e as vedas aplicables con carácter xeral a todo o
territorio da comunidade autónoma de Castilla-La Mancha para a
tempada cinexética 2019-2020. (Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
Num: 104, 30-05-2019, Páx: 19585)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde do 29 de abril de 2019 da Consellería de Emprego,
Universidades, Empresa e Medio Ambiente sobre períodos hábiles de
caza para a tempada 2019/2020 na Comunidade Autónoma da Región
de Murcia. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Num: 99, 02-052019, Páx: 13505)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 6 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Medio
Natural, Biodiversidade e Espazos Protexidos, pola que se publican
os períodos hábiles de caza para a tempada 2019/2020. (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, Num: 89, 13-05-2019, Páx: 48)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erratas na Orde Foral 32/2019, do 7 de marzo, da
Conselleira de Desenvolvemento Rural, Medio Ambiente e
Administración Local, pola que se aproba a normativa específica que
rexerá a pesca en Navarra durante o ano 2019, incluíndo
determinadas medidas de control de poboacións de especies exóticas
invasoras. (Boletín Oficial de Navarra, Num: 85, 03-05-2019, Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Internacional
Modificación ao Anexo I, Edicto 02/2018, da Comisión Permanente
Internacional do Río Miño (CPIRM). Normativa de Pesca para a
Tempada 2018/2019, ao amparo do Tratado Internacional do
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Regulamento de Pesca no Tramo Internacional do Río Miño (BOP
Pontevedra, Num: 95, 21-05-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Comunitaria
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/807 DA COMISIÓN do 13 de
marzo de 2019 polo que se completa a Directiva (UE) 2018/2001 do
Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á determinación
das materias primas con risco elevado de provocar un cambio
indirecto do uso da terra de cuxa superficie de produción obsérvase
unha expansión significativa a terras con elevadas reservas de
carbono e a certificación dos biocarburantes, os biolíquidos e os
combustibles de biomasa con baixo risco de provocar un cambio
indirecto do uso da terra. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
113, 21-05-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Outras CCAA
Decreto 15/2019, do 10 de maio, polo que se modifica o Decreto
9/2014, do 21 de febreiro, polo que se declaran as zonas especiais de
conservación da Rede Natura 2000 na Comunidade Autónoma de La
Rioja apróbanse os seus plans de xestión e ordenación dos recursos
naturais, aprobando e incorporando o plan de xestión do sitio
Ramsar "Humidais da Serra de Urbión" (Boletín Oficial de La Rioja,
Num: 60, 17-05-2019, Páx: 7385)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
Estatal
Estatutos do Observatorio Europeo Multidisciplinar dos Fondos
Mariños e da Columna de Auga-Consorcio de Infraestruturas de
Investigación Europeas (EMSO ERIC). (Boletín Oficial del Estado,
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Num: 116, 15-05-2019, Páx: 51641)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza Municipal
reguladora da limpeza e valado de terreos e soares. Castrelo do Val
(BOP Ourense, Num: 110, 15-05-2019, Páx: 16)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva da ordenanza núm. 23 reguladora da xestión
da biomasa e distancias das plantacións do concello de Dodro (BOP A
Coruña, Num: 101, 30-05-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
ORDE do 20 de maio de 2019 pola que se establece a Época de Perigo
Alto de incendios forestais do Plan INFOEX, regúlase o uso do lume e
as actividades que poidan provocar incendios durante a devandita
época no ano 2019. (Diario Oficial de Extremadura, Num: 98, 23-052019, Páx: 23732)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución de data 23/03/2019, relativa á prohibición de facer lume
ou actividade que poida provocalo, en todos os terreos de vocación
forestal (Campo Exterior e Monte Hacho), así como en zona
periurbana de Ceuta, desde o día 1 de xuño ata o 3 de novembro de
2019. (Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Num: 5844,
07-05-2019, Páx: 880)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Outras CCAA
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Decreto 35/2019, do 10 de maio, de aprobación do Plan Director
Sectorial de Mobilidade das Illes Balears (Boletín Oficial de Islas
Baleares, Num: 64, 11-05-2019, Páx: 19750)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Galicia
LEI 1/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e
renovación urbanas de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 83, 0205-2019, Páx: 21174)
Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Outras CCAA
Decreto 74/2019, do 16 de maio, polo que se procede á inclusión e
zonificación do estribo de terreos dos municipios de Argoños,
Arnuero, Comillas, Medio Cudeyo, Miengo e Polanco no ámbito de
aplicación do Plan de Ordenación do Litoral (Boletín Oficial de
Cantabria, Num: 27, 31-05-2019, Páx: 1643)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS
Outras CCAA
DECRETO FORAL 56/2019, do 8 de maio, polo que se regula a
autorización de parques eólicos en Navarra. (Boletín Oficial de
Navarra, Num: 94, 16-05-2019, Páx: 6139)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde TEC/544/2019, do 25 de abril, pola que se constitúe e regula o
rexistro unificado sobre certificados e centros de formación de gases
fluorados (Boletín Oficial del Estado, Num: 116, 15-05-2019, Páx:
51659)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Comunitaria
Decisión (UE) 2019/847 da Comisión, do 15 de maio de 2019, relativa
á iniciativa cidadá proposta baixo o título de «Salvemos ás abellas!
Protección da biodiversidade e mellora dos hábitats dos insectos en
Europa» (notificada co número C(2019) 3800) (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 70, 24-05-2019, Páx: 138)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Outras CCAA
DECRETO 41/2019, do 7 de maio, polo que se establecen excepcións
ás normas da condicionalidade para a aplicación de xurros en 2019 e
con carácter indefinido para a aplicación de estercos en
determinadas superficies agrícolas da Comunidad de Madrid. (Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, Num: 112, 13-05-2019, Páx: 112)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Comunitaria
Regulamento Delegado (UE) 2019/839 da Comisión, do 7 de marzo de
2019, polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 540/2014 do
Parlamento Europeo e do Consello sobre o nivel sonoro dos vehículos
de motor e dos sistemas silenciadores de recambio (Texto pertinente
a efectos do EEE.) (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 70, 2405-2019, Páx: 138)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/716 DA COMISIÓN do 30 de
abril de 2019 polo que se modifican os Regulamentos de Execución
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(UE) nº 22/2013 e (UE) nº 540/2011 no relativo ás condicións de
aprobación da substancia activa ciflumetofeno (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 122, 10-05-2019, Páx: 39)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/717 DA COMISIÓN do 8 de
maio de 2019 polo que se renova a aprobación da substancia activa
isoxaflutol con arranxo ao Regulamento (CE) nº1107/2009 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: 122, 10-05-2019, Páx: 44)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/724 DA COMISIÓN do 10 de
maio de 2019 polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE)
Nº 686/2012 no que respecta á designación de Estados membros
relatores e Estados membros componentes para as substancias
activas glifosato, lambdacihalotrina, imazamox e pendimetalina e
polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE) Nº 844/2012
no que respecta a a posibilidade de que un grupo de Estados
membros asuma conxuntamente o papel do Estado membro relator.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 124, 13-05-2019, Páx: 32)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2019 pola que se amplían e
redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes, recollidos na
Resolución do 10 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para
proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías
renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de
produción agrícola primaria (código de procedemento IN421L).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 95, 21-05-2019, Páx: 24578)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 10 de xaneiro de 2019
Obxecto: Consultar a Resolución do 10 de xaneiro de 2019.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: Consultar a Resolución do 10 de xaneiro de 2019.

ORDE do 7 de maio de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas destinadas ao fomento da utilización de
instalacións
e
equipamentos
en común en réxime asociativo,
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 (código de
procedemento MR323C). (Diario Oficial de Galicia, Num: 94, 20-052019, Páx: 24145)
Destinatarios: a) Cooperativas agrarias titulares de explotación agraria inscritas no Rexistro
de Explotacións Agrarias de Galicia. b) Cooperativas agrarias con socios titulares de
explotacións agrarias inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.
Obxecto: Estas axudas teñen como finalidade: 1.Mellorar os resultados económicos das
explotacións agrarias e facilitar a súa reestruturación e modernización, en particular co
obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara ao mercado, así como a
diversificación agrícola. 2.Reducir as emisións dos gases efecto invernadoiro e de amoníaco
procedentes da agricultura.
Convoca: Consellería de Medio Rural
Prazo: 1 mes que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no DOG.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de abril de 2019 pola que
se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas
correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade
eficiente e sustentable (Programa MOVES). Anualidade 2019 (códigos
de procedemento IN421Q e IN421R). (Diario Oficial de Galicia, Num:
102, 31-05-2019, Páx: 26544)

18 de 36

CONVOCATORIAS
Destinatarios: Consultar a Resolución do 10 de abril de 2019 (Diario Oficial de Galicia, 1604-2019 , Núm. 74, Páx. 18973)
Obxecto: Consultar a Resolución do 10 de abril de 2019 (Diario Oficial de Galicia, 16-042019, Núm. 74, Páx. 18973)
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar a Resolución do 10 de abril de 2019

ORDE do 13 de maio de 2019 pola que se establece o réxime
de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2019 (códigos de
procedemento MR506A e MR506B). (Diario Oficial de Galicia, Num:
98, 24-05-2019, Páx: 25394)
Destinatarios: Artigo 3. Beneficiarios e requisitos
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as
bases reguladoras das axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a
produción e comercialización dos produtos da apicultura e proceder á súa convocatoria para o
ano 2019 (códigos de procedemento MR506A e MR506B).
Convoca: Consellería do Medio Rural
Prazo: Un mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta orde
no DOG.

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para
proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2019, cofinanciadas
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do
programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 93, 16-05-2019, Páx: 23822)
Destinatarios: Poderán acceder á condición de beneficiarios das presentes subvencións: a)
As entidades locais de Galicia e entidades dela dependentes. b) As entidades sen ánimo de
lucro. c) Empresas legalmente constituídas e autónomos. d) Universidades públicas de
Galicia.
Obxecto: O obxecto de estas bases e apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e
fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións
para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos (código de
procedemento IN421S).
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
Prazo: Un (1) mes, contado desde o día seguinte ao de publicación desta resolución no DOG.

ORDE do 6 de maio de 2019 pola que se aproban as bases
reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia
competitiva, para realizar proxectos de investigación e para crear
grupos de investigación en materia de cooperación para o
desenvolvemento, no marco da Axenda 2030, que executarán os
grupos e centros de investigación das universidades galegas, e se
realiza a súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento
PR815A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 100, 28-05-2019, Páx:
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25961)
Destinatarios: Poderán ser entidades beneficiarias das subvencións as universidades do
Sistema universitario de Galicia e serán destinatarios/as os/as investigadores/as individuais
ou equipos e grupos de investigación do Sistema universitario de Galicia (SUG).
Obxecto: A presente convocatoria establece as condicións para a concesión de subvencións,
en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva (código de
procedemento administrativo PR815A) para: –Realizar proxectos de investigación que teñan
como obxectivo a promoción do desenvolvemento humano e sustentable, consonte a axenda
nacional e internacional de desenvolvemento e, en particular, aliñados cos ODS de Nacións
Unidas.
Convoca: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2019 pola que se modifica a Resolución
do 21 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras
das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica,
dirixidas a particulares, para o ano 2019. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 67, 05-04-2019, Páx: 17477)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 21 de febreiro de 2019.
Obxecto: Consultar a Resolución do 21 de febreiro de 2019.
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
Prazo: Modificado: comeza o 15 de abril ás 9.00 horas e rematará o 1 de xullo de 2019.

RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2019 pola que se modifica a Resolución
do 21 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras
das subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso
térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2019. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 67, 05-04-2019, Páx: 17479)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 21 de febreiro de 2019.
Obxecto: Consultar a Resolución do 21 de febreiro de 2019.
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia (Inega)
Prazo: Modificado: comeza o 15 de abril ás 9.00 horas e rematará o 1 de xullo de 2019.

ORDE do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras xerais e se convocan para o ano 2019, en réxime de
concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados
polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á
protección e á recuperación da biodiversidade mariña a través dunha
mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus
ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental
(código de procedemento PE209C). (Diario Oficial de Galicia, Num:
91, 14-05-2019, Páx: 23043)
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Destinatarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións as confrarías de pescadores, as
organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do
sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por
profesionais do sector, sempre que desenvolvan as súas actividades profesionais no sector
pesqueiro e teñan a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.
Obxecto: A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais e a
convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e
recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos
recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.
Convoca: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.
Prazo: Un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde.

Estatal
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 axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, para a conservación da biodiversidade mariña en
España. (Boletín Oficial del Estado, Num: 111, 09-05-2019, Páx:
24851)
Destinatarios: Aquelas entidades que reúnan os requisitos establecidos no punto 4.1.a),
4.1. b), 4.1. c), 4.1.d) e o 4.2) das bases reguladoras da concesión de axudas pola Fundación
Biodiversidade F. S. P, en réxime de concorrencia competitiva, para a conservación da
biodiversidade mariña en España. En concreto: a) As entidades e organizacións sen ánimo de
lucro de ámbito estatal ou comunitario. Deberán ter sede en España, estar legalmente
constituídas e inscritas no rexistro correspondente. b) Os organismos públicos de
investigación. c) As universidades públicas. d) Os colexios profesionais de ámbito nacional.
Obxecto: Axudas para a execución de proxectos que melloren o estado de conservación do
medio mariño de competencia estatal.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: Ata as 14:00 horas (hora peninsular) do día 21 de xuño de 2019

Orde APA/511/2019, do 26 de abril, por a que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de bolsas de formación práctica para
titulados universitarios, en distintas materias do ámbito do
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e os seus Organismos
Autónomos. (Boletín Oficial del Estado, Num: 110, 08-05-2019, Páx:
49099)
Destinatarios: Consultar artigo 4. Requisitos de carácter xeral dos beneficiarios.
Obxecto: Bolsas de formación práctica para titulados universitarios para a realización de
actividades prácticas nas seguintes áreas de coñecemento: a) Estatísticas agroalimentarias,
pesqueiras e de desenvolvemento rural. b) Industria alimentaria. c) Xestión pública, economía
financeira e tecnoloxías de a información, relacionados coa política agrícola común (PAC) e o
seu financiamento. d) Sanidade da produción agraria. e) Producións e mercados agrarios. f)
Pesca e acuicultura. g) Desenvolvemento rural, innovación e política forestal h) Seguros
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agrarios. i) Análise e prospectiva agroalimentaria, rural, forestal e pesqueira. j) Mellora do
funcionamento da cadea alimentaria.
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Prazo: Consultar Artigo 3.

Real Decreto 263/2019, do 12 de abril, polo que se regula o Programa
de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en PEME e gran
empresa do sector industrial. (Boletín Oficial del Estado, Num: 89,
13-04-2019, Páx: 38664)
Destinatarios: Comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla que deberán destinar
o importe das axudas aos suxeitos que se enumeran no apartado segundo deste artigo.
Obxecto: Este real decreto ten por obxecto establecer as normas especiais reguladoras para
a concesión de axudas cuxa finalidade é incentivar e promover a realización de actuacións en
PEME e gran empresa do sector industrial que reduzan as emisións de dióxido de carbono e o
consumo de enerxía final, mediante a mellora da eficiencia enerxética.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica
Prazo: Comezará o día indicado nas correspondentes convocatorias.

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 axudas da Fundación Biodiversidade
F. S. P., en réxime de concorrencia non competitiva, a determinadas
organizacións non gobernamentais para a participación na definición,
proposta e execución de políticas públicas de competencia estatal.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 111, 09-05-2019, Páx: 24854)
Destinatarios: As entidades e organizacións sen ánimo de lucro, de ámbito estatal ou
comunitario nos casos e coas especificidades e requisitos esixidos na convocatoria.
Obxecto: Axudas para o cofinanciamento de actividades levadas a cabo por determinadas
organizacións non gobernamentais cuxo obxectivo principal é a defensa da protección do
medio ambiente e que forman parte do Consello Asesor de Medio Ambiente, para a
participación no ámbito da biodiversidade e do medio ambiente na definición, proposta e
execución das políticas públicas relativas ao medio ambiente.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: 30 días naturais a contar desde o día seguinte á data de publicación do extracto no
BOE.

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, 09-05-2019, Páx: 24856)
Destinatarios: Persoas xurídicas privadas con ou sen ánimo de lucro legalmente
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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.

Resolución do 12 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, pola que se publican as bases reguladoras de concesión
de axudas e subvencións pola Fundación Biodiversidade, F. S. P.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 107, 04-05-2019, Páx: 47937)
Destinatarios: a) As entidades e organizacións sen ánimo de lucro de ámbito estatal ou
comunitario, con sede en España, legalmente constituídas e inscritas no rexistro
correspondente. b) Os organismos públicos de investigación. c) As universidades públicas. d)
Os colexios profesionais de ámbito nacional. e) As administracións públicas e entidades locais
que estean integradas en redes ou programas de ámbito estatal ou comunitario. f) As
entidades mercantís, ou outras persoas xurídicas, públicas ou privadas, nos casos e coas
especificidades e requisitos esixidos en cada convocatoria.
Obxecto: Estas axudas teñen por obxecto a execución de proxectos que proporcionen datos
relevantes que permitan avaliar o estado de conservación de todos os elementos terrestres
integrantes do patrimonio natural en España, especialmente a aqueles sobre os que recaian
medidas específicas de conservación ou de interese comunitario. Os datos e resultados
destes proxectos servirán, no seu caso, de ferramenta para a toma de decisións estratéxicas
que garantan a consecución dos fins inherentes ao réxime xurídico básico da conservación,
uso sustentable, mellora e restauración do patrimonio natural e da biodiversidade española, a
preparación do informe sexenal derivado do Artigo 17 do Directiva Hábitat. En cada
convocatoria concretaranse as Liñas de Actuación ás que se dirixen as axudas.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: Virá fixado en cada convocatoria.

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 axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, para a avaliación da biodiversidade terrestre española
2019 (Boletín Oficial del Estado, Num: 111, 09-05-2019, Páx: 24849)
Destinatarios: Aquelas entidades que reúnan os requisitos establecidos no punto 4.1.a),
4.1. b), 4.1. c), 4.1.d) e o 4.2) das bases reguladoras da concesión de axudas pola Fundación
Biodiversidade F. S. P, en réxime de concorrencia competitiva, para a avaliación do estado
ambiental de España. En concreto: a) As entidades e organizacións sen ánimo de lucro de
ámbito estatal ou comunitario, con sede en España, legalmente constituídas e inscritas no
rexistro correspondente. b) Os organismos públicos de investigación. c) As universidades
públicas. d) Os colexios profesionais de ámbito nacional.
Obxecto: Axudas para a execución de proxectos que proporcionen datos relevantes que
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permitan avaliar o estado de conservación dos elementos terrestres integrantes do
patrimonio natural español, especialmente a aqueles sobre os que recaian medidas
específicas de conservación ou de interese comunitario.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: Ata as 14:00 horas (hora peninsular) do día 21 de xuño de 2019.

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, 12-04-2019, 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 RealDecreto 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) Maquinas arrastradas ou suspendidas:
sembradora directa, abonadora, equipos de aplicación de produtos fitosanitarios, cisternas de
xurro con sistemas de localización de produto no chan (reixas e discos (para aplicación no
chan), tubos flexibles (mangueiras) ou ríxidos (para aplicación xusto sobre o chan), así como
sistemas de localización de xurro no chan 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
programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 103, 30-04-2019, 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).

BOLSAS
Estatal
Orde APA/561/2019, do 17 de maio, pola que se corrixen erros na
Orde APA/511/2019, do 26 de abril, por a que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de bolsas de formación práctica para
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titulados universitarios, en distintas materias do ámbito do
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e os seus Organismos
Autónomos. (Boletín Oficial del Estado, Num: 124, 24-05-2019, Páx:
55534)
Destinatarios: Consultar a Orde APA/511/2019, de 26 de abril (Boletín Oficial del Estado, 0805-2019 , Núm. 110, Páx. 49099)
Obxecto: Consultar a Orde APA/511/2019, de 26 de abril (Boletín Oficial del Estado, 08-052019 , Núm. 110, Páx. 49099)
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
Prazo: Consultar a Orde APA/511/2019, de 26 de abril

Extracto da Resolución do 27 de marzo de 2019, da Presidencia da
Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, pola
que se convocan bolsas de colaboración de introdución á
investigación
"JAE Intro SOMdM 2019" (Boletín Oficial del Estado,
Num: 85, 09-04-2019, Páx: 19514)
Destinatarios: Bases reguladoras na Resolución do 16 de xullo de 2007 do Consello
Superior de Investigacións Científicas, publicada no BOE do 3 de agosto de 2007.
Obxecto: Bases reguladoras na Resolución do 16 de xullo de 2007 do Consello Superior de
Investigacións Científicas, publicada no BOE do 3 de agosto de 2007.
Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.
Prazo: Do 15 de maio ao 15 de xuño do 2019.

EMPREGO PÚBLICO
Galicia
Bases Xerais e específicas que regulan a convocatoria de procesos
selectivos para cubrir prazas vacantes no Concello de Pontevedra
incluídas na oferta de emprego público do ano 2015 e na oferta de
emprego público 2017 (BOP Pontevedra, Num: 99, 27-05-2019)
Destinatarios: Consultar 3ª Condicións xerais dos/as aspirantes.
Obxecto: Establécese o sistema de oposición libre para a cobertura de dúas (2) prazas
vacantes de subalterno e unha (1) praza vacante de Inspector de urbanismo e medio
ambiente. Establécese o sistema de concurso-oposición mediante o procedemento de
promoción interna para a provisión de unha (1) praza vacante de Técnico superior en
enxeñería informática.
Convoca: Concello de Pontevedra.
Prazo: 20 días naturais a partir do seguinte a aquel en que se publique o anuncio da
convocatoria no BOE.

ANUNCIO polo que se fan públicas a convocatoria e as bases
específicas para a selección de dúas prazas de persoal temporal e
dúas con carácter de interinidade. Ccentro TecnológIco del Mar Fundación CETMAR (Diario Oficial de Galicia, Num: 98, 24-05-2019,
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Páx: 25551)
Destinatarios: As bases estarán expostas na sede de Cetmar, situada na rúa Eduardo
Cabello, s/n, 36208 Vigo e na páxina web (https://cetmar.org/trabajo/)
Obxecto: Convocatoria e as bases específicas para a selección de dúas prazas de persoal
para o proxecto SEALAB e dúas con carácter de interinidade ata a cobertura das prazas
definitivas
Convoca: Centro Tecnológico del Mar - Fundación Cetmar
Prazo: 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio.

Convocatoria para cubrir un posto temporal de auditor (Diario Oficial
de Galicia, Num: 100, 28-05-2019, Páx: 26186)
Destinatarios: Titulados/as superiores, técnicos ou grao en ciencias, preferentemente
referidos á produción e transformación de alimentos. Valorarase experiencia no sector da
agricultura ecolóxica e da inspección e certificación de produtos agroalimentarios,
coñecementos de informática, dispoñibilidade para viaxar, carné de conducir e vehículo
propio.
Obxecto: Convocatoria para cubrir un puesto temporal de auditor.
Convoca: Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia -CRAEGA
Prazo: Dez días desde a publicación deste anuncio.

Unión europea
Aviso de vacante para a posición de Experto - Informe e avaliación de
datos de calidade do aire - Axente de contrato (FG IV) Referencia nº
EEA / CA / 2019/3
Destinatarios: Máis información: https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2019-3
Obxecto: Apoiar as actividades de informe e avaliación da calidade do aire de EEA.
Convoca: European Environment Agency (EEA)
Prazo: 24 de xuño de 2019, ás 12:00 do mediodía, hora de Copenhague.

PREMIOS
Galicia
Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo, Convocatoria 2019
Destinatarios: En ambas as modalidades poderanse presentar traballos publicados a partir
do 1 de xaneiro de 2019, traballos aceptados para a súa publicación ou traballos inéditos. En
todos os casos os traballos adoptarán a forma utilizada para publicacións en revistas
científicas. Non poderán presentarse traballos que obtivesen premios de características
análogas a estes ou se atopen concorrendo a eles. Aqueles traballos que resulten gañadores
ou ben reciban unha mención especial, non poderán concorrer a ningún outro premio de
características análogas a estes ata o momento en que se proceda ao acto público de
entrega dos premios e mencións.
Obxecto: Promover a investigación e o desenvolvemento nas áreas de coñecemento
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integradas na Academia, a través do recoñecemento académico e social do esforzo dos
investigadores. A presente convocatoria axustarase ás seguintes bases: 1. Institúense dous
premios: un para un Traballo de Investigación realizado por investigadores sénior e outro,
dotado con 2.000 €, para incentivar a Promoción de Mozos Investigadores menores de 30
anos.
Convoca: Real Academia Galega de Ciencias
Prazo: Finalizará ás 13.00 horas do 14 de Xuño de 2019.

ORDE do 3 de abril de 2019 pola que se aproban as bases
reguladoras e se convocan os Premios de Responsabilidade Social
Empresarial
de
Galicia
(Premios
RSE
Galicia)
(código
de
procedemento TR320A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 74, 16-042019, Páx: 18897)
Destinatarios: Poderán optar aos Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia
todo tipo de empresas, públicas ou privadas, galegas ou que conten con sede ou con centros
de traballo en Galicia.
Obxecto: Aprobar as bases reguladoras e convocar os Premios de Responsabilidade Social
Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia).
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: Dous meses contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

Unión europea
PREMIO GREEN ALLEY 2019
Destinatarios: Emprendedores e startups que desenvolvesen un modelo de negocio dirixido
a axudar a reducir residuos ou a converter residuos en recursos, nas áreas de economía
dixital circular, reciclaxe e prevención de residuos.
Obxecto: Primeiro galardón europeo para emprendedores centrado na economía circular que
foi deseñado para axudar a compañías que están a piques de lanzar os seus produtos ou
servizos ou en fase de crecemento e tamén a aquelas que queiran expandirse a outros
mercados europeos.
Convoca: Grupo Landbell, matriz de European Recycling Platform (ERP).
Prazo: Ata o próximo 25 de xuño.

Internacional
Concurso Mundial de Vídeos para Mozos 2019
Destinatarios: Os participantes deben ter entre 18 e 30 anos, e deben presentar un vídeo
dun máximo de 3 minutos antes do 28 de xullo de 2019 que trate sobre un dos temas
seguintes: Solucións baseadas na natureza para a alimentación e a saúde humana; Cidades e
acción local para combater o cambio climático; e Solucións baseadas na natureza para
equilibrar o uso da terra para as persoas e os ecosistemas.
Obxecto: O obxectivo é promover un enfoque integrado das propostas, e ampliar o seu
alcance, para poder mobilizar á mocidade mundial na liña do Cume de Acción Mundial sobre o
Clima convocada polo Secretario Xeral da ONU, António Guterres, o próximo mes de
setembro.
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Convoca: Nacións Unidas.
Prazo: Antes do 28 de xullo de 2019.
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CONGRESOS
Estatal
17º Congreso Nacional da Recuperación e o Reciclado
Contido: O evento volverá converterse un ano máis no principal punto de encontro do sector da
xestión de residuos. Nel, daranse cita as principais empresas recicladoras, diversos responsables
da área ambiental de distintas Administracións Públicas e algúns dos maiores expertos en
recuperación e reciclaxe. Entre as novidades que inclúe o programa do congreso, destaca a mesa
redonda que tratará de abordar os grandes desafíos que supón a reciclaxe de plásticos e as
solucións que expón o sector recuperador ao tratamento dun material sobre o que se centran
todas as miradas.
Lugar: Baiona, Pontevedra.
Organizador: FER.
Inscrición: Inscrición online.
Data de Inicio: 13-06-2019
Data de fin: 14-06-2019

Internacional
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 como moi tarde o 17 de xuño de 2019.
Data de Inicio: 07-10-2019
Data de fin: 09-10-2019

CURSOS
Galicia
Conectando medioambiente, música e arte
Contido: O curso ten como obxectivos coñecer proxectos interdisciplinares que empreguen as
artes na escola como medio de concienciación ambiental, fabricar obxectos sonoros e
instrumentos non convencionais que nos permitan explorar as posibilidades musicais da nosa
contorna, e desenvolver a sensibilidade artística e medioambiental a través de obradoiros
creativos inspirados no medio ambiente.
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Lugar: Facultade de Ciencias da Educación (Campus Norte), Santiago de Compostela.
Organizador: Universidade de Santiago de Compostela.
Inscrición: Ata o 7 de xuño.
Data de Inicio: 17-06-2019
Data de fin: 18-06-2019

Fotografía Creativa de Natureza: Obradoiro Espazos Naturais e
Paisaxe / Obradoiro Detalles Naturais: Flora, Fauna e Xea
Contido: -Técnicas fotográficas fundamentais: paisaxes. Claves técnicas expositivas e efectos
fotográficos principais: profundidade de campo, aillar o motivo, deter o tempo, suxerir o
movemento... -Fotografía creativa de paisaxes. Catálogo aberto de recursos creativos e estéticos:
paisaxes a contraluz, efecto sedoso das augas, explotando a hora azul, paisaxes con nubes en
fuga, xogos de reflexos, efectos pictóricos en paisaxes naturais, extraccións de paisaxe,
coleccións fotográficas de paisaxes, outros.
Lugar: Mañás: Castillo de Santa Cruz (Oleiros). Tardes: Salida fotográfica (lugar por
determinar).
Organizador: CEIDA.
Inscrición: formacion@ceida.org - tf. 981630618.
Data de Inicio: 15-06-2019
Data de fin: 16-06-2019

Arte e Medio Ambiente: da Creación á Sensibilización Ambiental
Contido: -Coñecer as posibilidades da arte como recurso de sensibilización e participación
ambiental. -Reflexionar sobre o papel das iniciativas de construción artística en e pola contorna e
o seu impacto psicosocial. -Analizar a evolución da mirada artística sobre o medio ambiente. Revisar experiencias significativas e programas relevantes de impulso da arte en favor da
sostibilidade. -Desenvolver técnicas e procedimentos de expresión artística sobre a contorna.
Lugar: Castelo de Santa Cruz (Oleiros).
Organizador: CEIDA
Inscrición: formacion@ceida.org - 981 630 618.
Data de Inicio: 19-06-2019
Data de fin: 21-06-2019

Fotografía creativa de natureza
Contido: Fotografía Creativa: Detalles Naturais: Flora, Fauna e Xea, que terá lugar o sábado 15
de xuño. Está dirixida a todas aquelas persoas con interese en formarse nas principais técnicas
fotográficas, compositivas e estéticas para abordar creativamente a natureza, que posúan certos
coñecementos de fotografía dixital e desexen sacarlle maior partido á súa cámara.
Lugar: Castelo de Santa Cruz (Oleiros).
Organizador: CEIDA – Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.
Data de Inicio: 15-06-2019
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Data de fin: 16-06-2019

Internacional
Curso Internacional de Educación Ambiental
Contido: -Crear un marco de reflexión sobre a historia e os desafíos da Educación Ambiental. Presentar políticas públicas e iniciativas de Educación Ambiental de ámbito internacional. Contribuír á formación e á mellora profesional dos educadores/as ambientais.
Lugar: Castelo de Santa Cruz (Oleiros).
Organizador: CEIDA e Dirección Xeral de Patrimonio Natural, Xunta de Galicia.
Inscrición: formacion@ceida.org - 981 630 618
Data de Inicio: 12-06-2019
Data de fin: 13-06-2019

FEIRAS
Outras CCAA
VEM 2019 - Vehículos Eléctricos Madrid
Contido: Quinta edición dunha exposición e proba de vehículos eléctricos dirixido á cidadanía. O
seu fin principal é achegar a mobilidade cero emisións tanto ao particular como ao profesional
público e privado.
Lugar: Madrid.
Organizador: AEDIVE.
Data de Inicio: 07-06-2019
Data de fin: 09-06-2019

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Arte e Medio Ambiente: da Creación á Sensibilización Ambiental
Contido: -Coñecer as posibilidades da arte como recurso de sensibilización e participación
ambiental. -Reflexionar sobre o papel das iniciativas de construción artística en e pola contorna e
o seu impacto psicosocial. -Analizar a evolución da mirada artística sobre o medio ambiente. Revisar experiencias significativas e programas relevantes de impulso da arte en favor da
sostibilidade. -Desenvolver técnicas e procedementos de expresión artística sobre a contorna.
Lugar: Castelo de Santa Cruz (Oleiros).
Organizador: CEIDA.
Inscrición: Prazas limitadas. ormacion@ceida.org - 981 630 618
Data de Inicio: 19-06-2019
Data de fin: 21-06-2019
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VII Edición do Campamento de Verán XuvenCiencia
Contido: Un campamento dirixido ao alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, no que tamén
poden participar rapaces e rapazas de 2º de bacharelato que xa participaran en anteriores
edicións. Entre os obxectivos: -Coñecer a Ciencia e a Tecnoloxía de primeira man. -Fomentar o
teu interese polas titulacións científicas, técnicas e sociais.
Lugar: Campus Universitario de Lugo.
Organizador: Grupo XuvenCiencia Grupo de Divulgación da Ciencia e da Tecnoloxía da USC.
Inscrición: Inscrición online.
Data de Inicio: 01-07-2019
Data de fin: 05-07-2019

insuaCAMP
Contido: Ofrece un espazo formativo a persoas interesadas en profundar en metodoloxías de
estudo de diferentes grupos faunísticos e florísticos, nun dos máis extensos e mellor conservados
bosques aluviales da península Ibérica: o que tapiza a conca alta do río Miño en Terra Cha, na
Reserva da Biosfera Terras do Miño (Lugo). E especialmente nas insuas (illas) de Rábade, máis de
100 hectáreas de bosque e prados seminaturais nas que Morcegos de Galicia conta cunha
extensa rede de caixas refuxio para morcegos.
Lugar: Insuas de Rábade, Lugo.
Organizador: Asociación Galega de Custodia do Territorio.
Inscrición: Remata o 15 de xuño.
Data de Inicio: 29-07-2019
Data de fin: 03-08-2019

Outras CCAA
II Foro Tecnolóxico “Bases científico técnicas para mellora da
calidade do aire en España”
Contido: Analizar a problemática actual da calidade do aire nas cidades, un problema tan
importante como o cambio climático e con efectos adversos para a saúde das persoas máis
inmediatos.
Lugar: Valencia
Organizador: Fundación Naturgy
Inscrición: Cubrir formulario.
Data de Inicio: 11-06-2019
Data de fin: 13-06-2019

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
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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 (Julio a Decembro). Voluntariado Quintos de
Moura (Outubro). Parque Nacional de Monfragüe (Outubro). Parque Nacional Garajonay (Julio 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

Modelo de pregos do contrato de servizos enerxéticos para a
contratación da iluminación exterior municipal
Contido: A publicación da nova Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, e
os cambios introducidos na tipoloxía xurídica do seu texto normativo, convidaron ao IDAE a
adecuar os seus modelos de pregos para a contratación das empresas de servizos enerxéticos,
baixo a tipoloxía de contrato mixto de subministración e servizos con investimento para as
instalacións de iluminación exterior municipal. -Modelo de Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Contratación servizos enerxéticos da iluminación exterior municipal. -Modelo de
Prego de Prescricións Técnicas. Contratación servizos enerxéticos da iluminación exterior
municipal.
Organizador: Non aplica
Inscrición: Non aplica.

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 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
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Unión europea
EUSEW 2019, Sustainable Energy Week
Contido: The Policy Conference é a maior conferencia europea dedicada ás enerxías renovables
e ao uso eficiente da enerxía en Europa. As sesións organizadas pola Comisión Europea e as
partes interesadas en enerxía céntranse en temas de enerxía sustentable, debaten novos
desenvolvementos de políticas, mellores prácticas e ideas de enerxía sustentable. Xunto á
conferencia, Networking Village reúne á comunidade EUSEW para forxar alianzas, mentres que os
Premios EUSEW celebran proxectos e ideas sobresalientes.
Lugar: Bruselas.
Organizador: Comisión Europea.
Data de Inicio: 17-06-2019
Data de fin: 21-06-2019
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BIBLIOGRAFÍA
MONOGRAFÍAS
Selección de especies de interese fenolóxico na península ibérica e
Illes Balears. Ministerio para a Transición Ecolóxica. Axencia Estatal
de Meteoroloxía. Madrid, 2018
NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS ABRIL 2019. CEIDA. Publicacións da
Biblioteca e Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, a maior
parte dos materiais están dispoñibles en préstamo, e si non pode
achegarse ata a sede a recollelos, dispoñen dun servizo de envío
postal. Se aínda non é usuario/a do centro de documentación, pode
solicitalo
a
través
deste
formulario:
http://www.ceida.org/gl/formulario-de-alta-de-usuarios-do-centro-de-
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