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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Estatal
Resolución do 11 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de
Enerxía, pola que se inclúe o
biopropano no anexo da Orde
ITC/2877/2008, do 9 de outubro, pola que se establece un mecanismo
de fomento do uso de biocarburantes e outros combustibles
renovables con fins de transporte. (Boletín Oficial del Estado, Num:
70, 22-03-2019, Páx: 29730)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
REGULAMENTO (UE) 2019/521 DA COMISIÓN do 27 de marzo de 2019
que modifica, a efectos da súa adaptación ao progreso técnico e
científico, o Regulamento (CE) Nº 1272/2008 do Parlamento Europeo
e do Consello, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de
substancias e mesturas (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 86,
28-03-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ATMÓSFERA E CLIMA
Estatal
Orde TEC/351/2019, do 18 de marzo, pola que se aproba o Índice
Nacional de Calidade do Aire. (Boletín Oficial del Estado, Num: 75,
28-03-2019, Páx: 31880)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde HAC/235/2019, do 25 de febreiro, pola que se modifica a Orde
HAP/369/2015, do 27 de febreiro, pola que se aproba o modelo 586
«Declaración recapitulativa de operacións con gases fluorados de
efecto invernadoiro», e establécese a forma e procedemento para a
súa presentación, e modifícanse as claves de actividade do imposto
recollidas no anexo III da Orde HAP/685/2014, do 29 de abril, pola
que se aproba o modelo 587 «Imposto sobre os gases fluorados de
efecto invernadoiro. Autoliquidación» e establécese a forma e
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procedemento para a súa presentación. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 56, 06-03-2019, Páx: 21386)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
DECISIÓN (UE) 2019/448 DO CONSELLO do 18 de marzo de 2019
relativa á presentación, en nome da Unión Europea, dunha proposta
de inclusión do metoxicloro no anexo A do Convenio de Estocolmo
sobre contaminantes orgánicos persistentes. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 77, 20-03-2019, Páx: 74)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/522 DA COMISIÓN do 27 de
marzo de 2019 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE)
Nº 1191/2014, no que incumbe á notificación dos datos
relativos á produción, importación e exportación de polioles que
conteñan
hidrofluorocarburos con arranxo ao artigo 19 do
Regulamento (UE) Nº517/2014 (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 86, 28-03-2019, Páx: 37)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Autonómica
ANUNCIO do 11 de febreiro 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
cemiterio El Plantío en Seiró, concello de Vilar de Barrio, promovido
pola Comunidade de Propietarios do Cemiterio El Plantío (expediente
2018AAE2265; código 2143/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 44,
04-03-2019, Páx: 12442)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental
estratéxico
do
proxecto
sectorial
de
incidencia
supramunicipal de aproveitamento hidroeléctrico de Portodiz,
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promovido
por
Hidroeléctrica
Lumymey,
S.L.
(expediente
2018AAE2238; código 2141/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 44,
04-03-2019, Páx: 12441)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 3 das normas
subsidiarias de planeamento, concello de Mazaricos (expediente
2018AAE2269; código 2144/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 57,
22-03-2019, Páx: 15659)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal para a regularización dunha zona industrial
existente, no concello de Tui (expediente 2018AAE2270; código
2149/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 58, 25-03-2019, Páx:
15860)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da delimitación do solo de núcleo
rural da Rochela, na parroquia de Vilaza, no concello de Gondomar
(expediente 2018AAE2264; código 2148/2018). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 58, 25-03-2019, Páx: 15861)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de febreiro 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 do concello de Baiona (expediente
2018AAE2268; código 2145/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 58,
25-03-2019, Páx: 15862)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 18 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 5, conexión
da rúa Baixo Muro coa rúa Ireira, no concello da Guarda (expediente
2018AAE2275; código 153/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 58,
25-03-2019, Páx: 15863)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de febreiro 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 Meaño (expediente 2018AAE2211;
código 2090/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 59, 26-03-2019,
Páx: 15997)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de febreiro 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 implantación do uso de hotel-talaso no lugar de Aios, no
concello de Sanxenxo, promovido por María del Carmen Lamas
Sánchez e José María Padín Oubiña (expediente 2018AAE2272;
código 2152/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 59, 26-03-2019,
Páx: 15999)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal sobre o cambio de ordenanza para a regulación
de alturas en uso industrial, concello do Porriño (expediente
2018AAE2280; código 2155/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 59,
26-03-2019, Páx: 15999)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
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ambiental estratéxico do Plan especial da zona de servizo portuaria
da dársena de Punta Langosteira, no concello de Arteixo, promovido
pola Autoridade Portuaria da Coruña (expediente 2018AAE2263;
código 2142/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 45, 05-03-2019,
Páx: 12655)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 23 de xaneiro 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,
concello de Punxín (expediente 2018AAE2262; código 2140/2018).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 45, 05-03-2019, Páx: 12654)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental
estratéxico
da
modificación
puntal
das
normas
subsidiarias vixentes-Bateamar, S.L., concello de Vilanova de Arousa
(expediente 2018AAE2261; código 2151/2018). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 45, 05-03-2019, Páx: 12657)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Autonómica
ANUNCIO do 1 de febreiro 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
2014-IPPC-97-321, para a explotación industrial porcina tipo mixto e
para a ampliación dunha explotación avícola de galiñas de posta para
consumo en Saídres, concello de Silleda (Pontevedra). Titular: Avipor
Silleda, S.L. (Diario Oficial de Galicia, Num: 45, 05-03-2019, Páx:
12656)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural, polo que se fai pública a declaración de
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impacto ambiental (DIA) e a modificación da declaración de impacto
ambiental dos proxectos de transformación en regadío das
comunidades de regantes de Lamas-Ganade, Alta Limia, Corno do
Monte e San Salvador de Sabucedo, nos concellos de Xinzo de Limia,
Trasmiras e Porqueira. (Diario Oficial de Galicia, Num: 53, 15-032019, Páx: 14303)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental relativo ao proxecto de execución dunha nave
para a construción e reparación de embarcacións, no concello do
Grove (clave 2017/0123). (Diario Oficial de Galicia, Num: 59, 26-032019, Páx: 15995)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de restauración e abandono da
explotación mineira Vilafría 1544.3, concello de O Porriño, promovido
por Resmine, S.L. (clave 2018/0169). (Diario Oficial de Galicia, Num:
59, 26-03-2019, Páx: 15996)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 25 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a Resolución
do 20 de febreiro de 2019 pola que se formula o informe de impacto
ambiental do proxecto de ampliación de establecemento industrial
de fabricación de cintas adhesivas e outros produtos de caucho no
Porriño (clave 2017/0163). (Diario Oficial de Galicia, Num: 59, 26-032019, Páx: 16000)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 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 ampliación da explotación mineira
Piedras Alvarellos 165, concello de Cabana de Bergantiños (A
Coruña), promovido por Miguel Ángel Alvarellos Eiroa (clave
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2018/0213). (Diario Oficial de Galicia, Num: 59, 26-03-2019, Páx:
16002)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a Resolución
do 12 de febreiro de 2019 pola que se formula o informe de
impacto ambiental do cambio de uso de forestal a agrícola na
parcela 2556 do polígono 23 do concello de Paradela (clave
2018/0083). (Diario Oficial de Galicia, Num: 60, 27-03-2019, Páx:
16158)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de febreiro do 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental sobre o proxecto de elaboración de composta
a partir de residuos de castaña, no concello de Monterroso (clave
2017/0210) (Diario Oficial de Galicia, Num: 61, 28-03-2019, Páx:
16307)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental sobre o proxecto de cambio de uso de
forestal a agrícola de varias parcelas nas parroquias de Bermés e
Palmou, no concello de Lalín (clave 2018/0207). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 61, 28-03-2019, Páx: 16308)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental sobre o proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola dunha parcela na parroquia de Bieite, concello de Leiro
(clave 2018/0208). (Diario Oficial de Galicia, Num: 60, 27-03-2019,
Páx: 16157)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a Resolución
do 12 de febreiro de 2019 pola que se formula o informe de impacto
ambiental do cambio de uso de forestal a agrícola nas parcelas 73,
57, 65 e 66 do polígono 154 do concello de Friol (clave 2018/0133).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 60, 27-03-2019, Páx: 16159)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de xaneiro 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
Granitos
del
NO
número
6,
concello de Arteixo,
promovido por Explotaciones y Canteras de Moucho, S.A.U. (clave
2016/0035). (Diario Oficial de Galicia, Num: 46, 06-03-2019, Páx:
12826)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental do proxecto de planta de valorizacion de
mesturas bituminosas en Parada de Ribeira, concello de Xinzo de
Limia, promovido por Obras, Caminos y Asfaltos, S.A. (clave
2017/0176). (Diario Oficial de Galicia, Num: 46, 06-03-2019, Páx:
12827)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 12 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de valorización de materiais
procedentes do fresado de estradas en Vilafría, concello do
Porriño, promovido por Narom, S.L. (clave 2015/0020). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 46, 06-03-2019, Páx: 12828)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental sobre o proxecto da planta de valorización de
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RCDS nas proximidades do núcleo da Ermida, concello de Pontevedra
(clave 2018/0183). (Diario Oficial de Galicia, Num: 48, 08-03-2019,
Páx: 13311)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental sobre o proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola de varias parcelas na parroquia de Cutián, concello de Antas
de Ulla (clave 2018/0080). (Diario Oficial de Galicia, Num: 48, 08-032019, Páx: 13312)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CALIDADE AMBIENTAL
Autonómica
Orde UMA/8/2019, do 7 de marzo, pola que se aproba o Programa de
Inspección Ambiental de Cantabria para o ano 2019. (Boletín Oficial
de Cantabria, Num: 62, 28-03-2019, Páx: 8175)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 27 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, pola que se aproba o Programa de
Inspección Ambiental das instalacións comprendidas no ámbito de
aplicación do Real Decreto Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control
integrado da contaminación, na Comunidade Autónoma de Andalucía
para o ano 2019. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Num: 47,
11-03-2019, Páx: 539)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 27 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, pola que se aproban os Plans
Sectoriais de Inspeccións Ambientais para 2019. (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, Num: 47, 11-03-2019, Páx: 549)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CAMBIO CLIMÁTICO
Autonómica
Lei 10/2019, do 22 de febreiro, de cambio climático e transición
enerxética (Boletín Oficial de Islas Baleares, Num: 38, 02-03-2019,
Páx: 7552)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Autonómica
ORDE 156/2019, do 26 de febreiro, da Consellería de Medio
e Ordenación do Territorio, sobre establecemento de
regulación especial da actividade piscícola nos ríos, arroios
da Comunidade de Madrid, para a tempada 2019. (Boletín
la Comunidad de Madrid, Num: 51, 01-03-2019, Páx: 141)

Ambiente
vedas e
e encoros
Oficial de

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde do 14 de febreiro de 2019, da Consellería de Emprego,
Universidades, Empresa e Medio Ambiente sobre disposicións xerais
de vedas para a pesca fluvial do ano 2019. (Boletín Oficial de la
Región de Murcia, Num: 50, 01-03-2019, Páx: 5850)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019, da Xefatura Territorial da
Coruña, pola que se aproba a renovación do Plan de aproveitamento
específico da anguía na desembocadura do río Tambre para o ano
2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 62, 29-03-2019, Páx: 16425)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Lei 9/2019, do 28 de marzo, de modificación da Lei 4/1996, do 12 de
xullo, de Caza na Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Boletín
Oficial de la Junta de Castilla y León, Num: 62, 29-03-2019, Páx:
15197)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Corrección de erros da Orde 8/2019, do 25 de xaneiro, da Consellería
de Agricultura, Medio Ambiente e Desenvolvemento Rural, de Vedas
de Pesca de 2019. (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 46, 0603-2019, Páx: 7085)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Internacional
Emendas de 2017 ao Anexo do Protocolo de 1997 que emenda o
Convenio internacional para previr a contaminación polos buques,
1973, modificado polo Protocolo de 1978, adoptadas en Londres o 7
de xullo de 2017 mediante a Resolución MEPC.286(71). (Boletín
Oficial del Estado, Num: 67, 19-03-2019, Páx: 27144)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Autonómica
Lei 4/2019, do 18 de febreiro, de mellora da eficiencia enerxética e as
condicións
térmicas
e
ambientais
dos
centros
educativos
estremeños. (Boletín Oficial del Estado, Num: 61, 12-03-2019, Páx:
23350)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Circular 1/2019, do 13 de marzo, da Comisión Nacional dos Mercados
e a Competencia, pola que se regula a xestión do mecanismo de
fomento do uso de biocarburantes e outros combustibles renovables
con fins de transporte. (Boletín Oficial del Estado, Num: 68, 20-032019, Páx: 27969)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Autonómica
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Lei 2/2019, do 1 de marzo, dos carreiros sinalizados da Región de
Murcia. (Boletín Oficial de la Región de Murcia, Num: 54, 06-03-2019,
Páx: 6319)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Autonómica
ORDE DRS/180/2019, do 18 de febreiro, pola que se prorroga
transitoriamente a Orde do 20 de febreiro de 2015, do conselleiro de
Agricultura, Gandería e Medio Ambiente, sobre prevención e loita
contra os incendios forestais na Comunidade Autónoma de Aragón
para a campaña 2015/2016. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 47, 0803-2019, Páx: 6090)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Autonómica
Lei 5/2019, do 28 de febreiro, de estruturas agrarias da Comunitat
Valenciana. (Boletín Oficial del Estado, Num: 69, 21-03-2019, Páx:
28836)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decreto 408/2019, do 5 de marzo, polo que se aproba o Programa
Estatístico e Cartográfico da Comunidade Autónoma de Andalucía
para o ano 2019. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Num: 47,
11-03-2019, Páx: 19)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

NORMATIVA XERAL
Autonómica
CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas
fiscais e administrativas. (Diario Oficial de Galicia, Num: 43, 01-032019, Páx: 11656)
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Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Autonómica
RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de
Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que
prorrogan todas as medidas fitosanitarias
establecidas
na
Resolución do 8 de marzo de 2017 pola que se establecen as
zonas infestadas e as zonas tampón e se implementan as
medidas para a erradicación e control con respecto ao organismo de
corentena Tecia solanivora Povolny, ou couza guatemalteca da
pataca, na Comunidade
Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 46, 06-03-2019,
Páx: 12762)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

RESIDUOS
Local
Aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora do préstamo
de biotrituradoras para a xestión da biomasa domiciliaria (BOP
Pontevedra, Num: 48, 08-03-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/481 DA COMISIÓN do 22 de
marzo de 2019 polo que se aproba a substancia activa flutianilo, con
arranxo ao Regulamento (CE) nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e
do Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios, e
modifícase o anexo do Regulamento de Execución (UE) nº 540/2011
da Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 82, 25-032019, Páx: 19)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

14 de 38

NORMATIVA
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/533 DA COMISIÓN do 28 de
marzo de 2019 relativo a un programa plurianual coordinado de
control da Unión para 2020, 2021 e 2022 destinado a garantir o
respecto dos límites máximos de residuos de praguicidas en e sobre
os alimentos de orixe vexetal e animal e a avaliar o grao de
exposición dos consumidores a estes residuos (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 88, 29-03-2019, Páx: 28)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/344 DA COMISIÓN do 28 de
febreiro de 2019 sobre a non renovación da aprobación da
substancia activa
etoprofos con arranxo ao disposto no
Regulamento (CE)
Nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios, e
polo que se modifica o anexo do Regulamento de Execución (UE) Nº
540/2011 da Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 62,
01-03-2019, Páx: 7)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal
tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e
organismos de investigación en Galicia (Programa Principia), e se
procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de
procedemento IN848C). (Diario Oficial de Galicia, Num: 8, 11-012019, Páx: 1574)
Destinatarios: a) As empresas, de calquera tamaño, con domicilio social ou centro de
traballo en Galicia. b) Os organismos de investigación públicos ou privados galegos ou con
centro de traballo en Galicia, tendo en conta que quedan obrigados a destinar a axuda
recibida a usos relacionados con actividades non económicas e relativas a actuacións de
I+D+i.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión
das axudas do Programa Principia da Axencia Galega de Innovación e convocar as devanditas
axudas para o ano 2019 en réxime de concorrencia competitiva (código procedemento
IN848C).
Convoca: Axencia Galega de innovación (GAIN).
Prazo: Tres meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no
DiOG.

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da capacidade
de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento
das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en
prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN848D)
(Diario Oficial de Galicia, Num: 28, 08-02-2019, Páx: 8271)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas as microempresas, pequenas e
medianas empresas, conforme as definicións contidas no artigo 2, con domicilio social ou un
centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver as actividades para as cales se
solicita a axuda.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión
das axudas da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás microempresas e pemes destinadas
ao financiamento das actividades integradas en plans de innovación que lles permitan o
fortalecemento naquelas áreas que sexan relevantes para a sistematización e
internacionalización dos procesos de innovación da empresa, e estean aliñadas coas
prioridades establecidas na RIS3 para Galicia.
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Convoca: AxencIa Galega de InnovacIón
Prazo: Dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria
no DOG.

ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro
das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP),
aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o
desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as
correspondentes ao ano 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 22, 3101-2019, Páx: 6436)
Destinatarios: Consultar o artigo 6, 7 y 8 da orde de axudas.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a
concesión de axudas para proxectos, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local
participativo (en diante, EDLP), aprobados pola Consellería do Mar, aos grupos de acción local
do sector pesqueiro.
Convoca: Consellería do Mar.
Prazo: Ata o 31 de marzo de 2021. Consultar o artigo 18 da orde.

Extracto da Resolución número 2019/5229 de 11 de febreiro de 2019,
da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “programa de subvencións dirixido a entidades
asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para a
realización de investimentos durante o ano 2019” (Boletín Oficial del
Estado, Num: 39, 25-02-2019, Páx: 1)
Destinatarios: Poderán acceder a estas axudas as cooperativas agrarias, sociedades
agrarias de transformación, asociacións agrarias, gandeiras e forestais sen ánimo de lucro
que acrediten que os investimentos obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial
desta Provincia.
Obxecto: As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á
realización de investimentos descritos na base 3 das bases reguladoras específicas,
publicadas no BOP nº 31, do 13 de febreiro de 2019, dispoñibles en:
http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/02/13/2019_0000001121.pdf
Convoca: Concello da Coruña
Prazo: Rematará o día 29 de maio de 2020 ás 14:00 horas.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 11 de decembro de 2018 pola
que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a
creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para
proxectos de biomasa destinadas a particulares e cofinanciadas co
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 20142020, se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2019 e se
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procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na
xestión destas subvencións (IN421H, IN421I). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 29, 11-02-2019, Páx: 8750)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 11 de decembro de 2018 pola que se aproban as
bases reguladoras.
Obxecto: Consultar a Resolución do 11 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases
reguladoras.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia.
Prazo: Consultar a Resolución do 11 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases
reguladoras.

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: 33, 15-02-2019, Páx: 9566)
Destinatarios: -As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que
teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídos no sector de produción
agrícola primaria. -As empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente
instalacións consumidoras de enerxía. Os centros de consumo en que se actúe deben estar
situados en Galicia e corresponder a empresas incluídas no ámbito de actuación das
presentes bases e, en concreto, desenvolver algunha das actividades recollidas na letra
anterior.
Obxecto: Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para instalar
equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética
nas empresas de produción agrícola primaria que cumpran cos requisitos e condicións
establecidos no articulado desta resolución (código de procedemento IN421L)
Convoca: AxencIa InstItuto Enerxético de Galicia
Prazo: Artigo 10. Prazo de presentación das solicitudes.

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras e se convocan para o ano 2019, en réxime de
concorrencia competitiva, as axudas para a organización de accións
formativas non regradas e de divulgación que impulsen o
coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal
de Galicia (código de procedemento IN501A). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 56, 21-03-2019, Páx: 15351)
Destinatarios: a) Asociacións, organizacións e entidades sen ánimo de lucro representativas
ou relacionadas co sector forestal. b) Agrupacións empresariais innovadoras (AEI). c) Colexios
profesionais cando as accións subvencionables se correspondan co seu obxecto e fins sociais,
segundo o teor do disposto nos seus estatutos.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto a aprobación das bases reguladoras das axudas
para a organización de accións formativas non regradas e de divulgación que impulsen o
coñecemento e destaquen a importancia estratéxica da industria forestal, a competitividade,
o deseño e innovación e o desenvolvemento sustentable, en concordancia coa Estratexia de
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formación da industria forestal, e proceder a súa convocatoria en réxime de concorrencia
competitiva para o ano 2019.
Convoca: Axencia Galega da Industria Forestal
Prazo: Un (1) mes, contado a partir do día seguinte ao de publicación no DOG desta
resolución.

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: 45, 05-03-2019, Páx: 12533)
Destinatarios: Consultar o artigo 8 das bases reguladoras (anexo I da resolución).
Obxecto: 1. Aprobar as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar
fotovoltaica para o exercicio 2019, que se xuntan a esta resolución como anexo I. 2. Aprobar
os formularios para a xestión da convocatoria do ano 2019 que se xuntan a esta resolución
como anexos II a VIII (código do procedemento IN421O). 3. Convocar para o ano 2019, en
réxime de concorrencia non competitiva, segundo a excepción prevista no artigo 19.2 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as subvencións dirixidas a proxectos de
enerxía fotovoltaica.
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia (Inega)
Prazo: Comezará o día 8 de abril ás 9.00 horas e finalizará o 1 de xullo.

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: 45, 05-03-2019, Páx: 12574)
Destinatarios: Consultar o artigo 8 das bases reguladoras (anexo I da resolución).
Obxecto: 1. Aprobar as bases reguladoras das subvencións, para proxectos de enerxías
renovables de uso térmico, destinadas a particulares, para o exercicio 2019, que se xuntan a
esta resolución como anexo I (código do procedemento IN421P). 2. Aprobar os formularios
para a xestión da convocatoria do ano 2019 que se xuntan a esta resolución como anexos II a
VIII. 3. Convocar para o ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva, segundo a
excepción contemplada no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, as subvencións dirixidas a proxectos de enerxías renovables para usos térmicos.
Convoca: Instituto Energético de Galicia (Inega).
Prazo: Comezará o 8 de abril ás 9.00 horas e finalizará o 1 de xullo de 2019.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 18 de febreiro de 2019 pola
que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2019,
en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á
segunda transformación das pequenas e medianas empresas da
industria forestal galega e do contract (código de procedemento
IN500B). (Diario Oficial de Galicia, Num: 49, 11-03-2019, Páx: 13500)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 18 de febreiro.
Obxecto: Consultar a Resolución do 18 de febreiro.
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Convoca: Axencia Galega da Industria Forestal
Prazo: Consultar a Resolución do 18 de febreiro.

CORRECCIÓN DE ERROS. 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: 50, 1203-2019, Páx: 13693)
Destinatarios: Consultar a resolución do 21 de febreiro.
Obxecto: Consultar a resolución do 21 de febreiro.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar a resolución do 21 de febreiro.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 21 de febreiro de 2019
que se aproban as bases reguladoras das subvencións
proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares,
o ano 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 50, 12-03-2019,
13694)

pola
para
para
Páx:

Destinatarios: Consultar a resolución do 21 de febreiro.
Obxecto: Consultar a resolución do 21 de febreiro.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar a resolución do 21 de febreiro.

Estatal
PROGRAMA EMPLEAVERDE. CONVOCATORIA 2019
Destinatarios: Persoas xurídicas públicas ou privadas (en diante entidades), con ou sen
ánimo de lucro, que estean legalmente constituídas e debidamente inscritas no rexistro
correspondente, con personalidade xurídica propia e que teñan sede en España.
Obxecto: Establecer as normas que rexerán a concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia competitiva, do Programa empleaverde xestionado pola FB, no marco do seu
labor como Organismo Intermedio do FSE, do Programa Operativo de Emprego, Formación e
Educación ( POEFE). Proxectos cuxas accións gratuítas de formación e asesoramento deberán
ir dirixidas aos destinatarios elegibles indicados na liña á que concorre o proxecto (persoas en
situación de desemprego, persoas emprendedoras e traballadoras), prestando especial
atención ás mulleres e a colectivos prioritarios (mozos ata 35, maiores de 45 anos, persoas
inmigrantes, persoas con discapacidade e residentes en áreas protexidas e/ou zonas rurais).
Convoca: Fundación Biodiversidad.
Prazo: Ata o 30 de abril de 2019.

Extracto da Resolución 29 de xaneiro 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
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concorrencia competitiva, para o fomento e impulso da sostibilidade
pesqueira e acuícola, no marco do Programa pleamar, cofinanciado
polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) en 2019. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 33, 07-02-2019, Páx: 6330)
Destinatarios: Entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro, que estean legalmente
constituídas e debidamente inscritas no rexistro correspondente, con personalidade xurídica
propia e que teñan sede en España.
Obxecto: O Programa pleamar pretende reforzar a sostibilidade do sector pesqueiro e
acuícola español, impulsando a colaboración entre organizacións e institucións públicas e
privadas que comparten o obxectivo de preservar os ecosistemas mariños e as actividades
sustentables que neles desenvólvense.
Convoca: Ministerio para la Transición Ecológica.
Prazo: Ata o 12 de abril de 2019 ás 14:00 horas.

Extracto de Resolución do 19 de febreiro de 2019 do Centro Nacional
de Investigacións cardiovasculares Carlos III ( F. S. P.), pola que se
convocan as axudas do Programa Cicerone 2019 - Prácticas de
laboratorio no CNIC para estudantes universitarios durante os meses
de verán (Boletín Oficial del Estado, Num: 48, 25-02-2019, Páx:
10061)
Destinatarios: Estudantes universitarios de segundo ciclo e Máster.
Obxecto: O CNIC ofrece a estudantes de Máster e dos últimos cursos de graos universitarios
relacionadas coa biomedicina, a posibilidade de entrar en contacto coa investigación
biomédica e completar a súa formación a través da realización de prácticas de laboratorio
durante os meses de verán.
Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Prazo: Ata o 15 de abril de 2019.

Extracto da Resolución do 12 de marzo de 2019, da Dirección Xeral
da Fundación Española para a Ciencia e Tecnoloxía, F. S. P. (FECYT),
pola que se publica a Convocatoria do procedemento de concesión de
axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento da
cultura científica, tecnolóxica e da innovación (Boletín Oficial del
Estado, Num: 66, 18-03-2019, Páx: 14579)
Destinatarios: Poderá ser solicitante e beneficiaria das axudas, as entidades indicadas no
artigo 4 da Convocatoria con personalidade xurídica propia, sempre que estean validamente
constituídas e teñan residencia fiscal ou establecemento permanente en España.
Obxecto: Regular o procedemento de concesión de axudas da Fundación Española para a
Ciencia e a Tecnoloxía, F. S. P., FECYT, para o financiamento de accións de fomento da
cultura científica, tecnolóxica e da innovación, que se desenvolver a través das seguintes
liñas de actuación:1. Cultura científica, tecnolóxica e da innovación.2. Educación e vocacións
científicas.3. Ciencia cidadá. 4. Redes de comunicación e divulgación da ciencia e a
innovación.
Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.
Prazo: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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Orde CNU/320/2019, do 13 de marzo, pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de axudas públicas no marco do
Programa Estatal de Xeración de Coñecemento e Fortalecemento
Científico e Tecnolóxico do Sistema de I+D+i e no marco do
Programa Estatal de I+D +i Orientada aos Retos da Sociedade, do
Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación
2017-2020, destinadas a organismos de investigación e de difusión
de coñecementos. (Boletín Oficial del Estado, Num: 69, 21-03-2019,
Páx: 29527)
Destinatarios: Organismos de investigación e de difusión de coñecementos de acordo coa
definición establecida no anexo I desta orde. Devanditos organismos deberán ter
personalidade xurídica propia, estar validamente constituídos e ter residencia fiscal ou un
establecemento permanente en España.
Obxecto: A xeración de coñecemento científico mediante unha investigación de calidade
orientada á procura de solucións aos problemas sociais, económicos e tecnolóxicos
presentados nos oito retos da sociedade identificados na Estratexia Española de Ciencia e
Tecnoloxía e de Innovación e no Plan Estatal de I+D+i: -Saúde, cambio demográfico e
benestar. -Bioeconomía: Sustentabilidade dos sistemas de produción primaria e forestais,
seguridade e calidade alimentaria, investigación mariña e marítima e bioproductos. -Enerxía
segura, eficiente e limpa. -Transporte sustentable, intelixente, conectado e integrado. Cambio climático e utilización de recursos naturais e materias primas. -Ciencias sociais e
humanidades e ciencia con e para a sociedade. -Economía, sociedade e cultura dixitais. Seguridade, protección e defensa.
Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.
Prazo: Consultar artigo 17. Presentación de solicitudes.

Orde CNU/250/2019, do 4 de marzo, pola que se aproban as bases
reguladoras da concesión de axudas da Fundación Española para a
Ciencia e a Tecnoloxía, en réxime de concorrencia competitiva, para
a realización de actividades no ámbito do fomento da cultura
científica, tecnolóxica e da innovación. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 57, 07-03-2019, Páx: 22180)
Destinatarios: Consultar Artigo 4. Beneficiarios: as seguintes entidades con personalidade
xurídica propia, sempre que estean validamente constituídas e teñan residencia fiscal ou
establecemento permanente en España.
Obxecto: O obxecto deste documento é establecer as bases reguladoras para a concesión de
axudas da FECYT, para a realización de actividades no ámbito do fomento da cultura
científica, tecnolóxica e da innovación.
Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Prazo: Consultar Artigo 17.

Unión europea
PRIMA - Convocatorias 2019
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Destinatarios: O consorcio elexible debe estar formado por 3 entidades de tres países
diferentes de PRIMA, polo menos uhna das cales debe estar establecida nun estado membro
da UE, e outra nalgún dos restantes países.
Obxecto: A iniciativa PRIMA- Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean
Area foi aprobada o 13 de Xuño de 2017 polo Parlamento Europeo para desenvolver as
solucións necesarias para unha xestión máis sostible dos sistemas de auga, agricultura e
cadea agroalimentaria na área mediterránea. A través de proxectos de I+D en cooperación,
PRIMA ten como obxectivo desenvolver capacidades de investigación e innovación e
desenvolver coñecementos e solucións innovadoras comúns para sistemas agroalimentarios e
de subministración de auga na área mediterránea para facelos sostibles, en liña cos
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da axenda da ONU 2030 ( SDGs).
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: A fase 1 pecha o 28 de febreiro e a fase 2 o 16 de xullo.

CONCURSOS PÚBLICOS
Galicia
Anuncio de corrección de erros de: Dirección Xeral de Sostibilidade
da Costa e o Mar. Obxecto: Contrato de servizos para a redacción do
proxecto de estabilización da marxe dereita do río Miño na súa
desembocadura, TM A Guarda (Pontevedra). Expediente: 36-0419.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 72, 25-03-2019, Páx: 16065)
Destinatarios: Consultar anuncio de licitación de: Dirección Xeral de Sostibilidade da Costa
e do Mar. Obxecto: Contrato de servizos para a redacción do proxecto estabilización da
marxe dereita do río Miño na súa desembocadura, TM A Guarda (Pontevedra). Expediente:
36-0419. (BOE do 31 de xaneiro de 2019, Nº 27).
Obxecto: Consultar anuncio de licitación de: Dirección Xeral de Sostibilidade da Costa e do
Mar. Obxecto: Contrato de servizos para a redacción do proxecto estabilización da marxe
dereita do río Miño na súa desembocadura, TM A Guarda (Pontevedra). Expediente: 36-0419.
(BOE do 31 de xaneiro de 2019, Nº 27).
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: 4 de abril de 2019 (10 horas).

EMPREGO PÚBLICO
Local
Bases e a convocatoria para a contratación, como persoal laboral
temporal, de tres operarios de servizos múltiples adscritos ao servizo
municipal de protección do medio ambiente e do espazo natural do
Concello de Cariño, ao abeiro da Orde do 17/12/2018 reguladora do
Fondo de Compensación Ambiental. (BOP A Coruña, Num: 60, 28-032019, Páx: 1)
Destinatarios: Consultar os requisitos no punto 5 das presentes bases.
Obxecto: Regulación do procedemento de selección de persoal laboral temporal, mediante
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oposición, de tres (3) operarios de servizos múltiples coa categoría profesional de peón
(grupo de cotización 10) para prestar servizos temporais no Concello de Cariño e adscritos ao
servizo de protección de medio ambiente e do espazo natural, ao abeiro da Orde de 17 de
decembro de 2018 reguladora das bases 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.
Convoca: Concello de Cariño.
Prazo: Cinco días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación no BOP da Coruña.

Proceso para a selección dun/a técnico forestal para o Concello de
Oia con carácter laboral temporal, a tempo parcial (BOP Pontevedra,
Num: 69, 29-03-2019)
Destinatarios: As citadas bases poderán consultarse na sede electrónica do Concello de
Oia, (tanto no taboleiro de anuncios da sede como no portal de transparencia):
oia.sedelectronica.es
Obxecto: Mediante Decreto de 18 de marzo de 2019 esta alcaldía acorda aprobar a
convocatoria e bases que rexerán o procedemento selectivo para a selección dun/a técnico/a
forestal para o Concello de Oia con carácter de persoal laboral temporal.
Convoca: Concello de Oia.
Prazo: 8 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio da
convocatoria no BOP.

Estatal
Resolución do 6 de marzo de 2019, da Subsecretaría, pola que se
convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso
libre e promoción interna, no Corpo de Enxeñeiros de Montes da
Facenda Pública. (Boletín Oficial del Estado, Num: 22937, 11-032019, Páx: 60)
Destinatarios: As bases comúns polas que se rexerán as presentes convocatorias son as
establecidas na Orde HFP/688/2017, do 20 de xullo, pola que se establecen as bases comúns
que rexerán os procesos selectivos para o ingreso ou o acceso en Corpos ou Escalas da
Administración Xeral do Estado (BOE do 22). A presente convocatoria, así como os actos que
se deriven da súa execución, publicarase na páxina web do Ministerio, www.hacienda.gob.es,
no punto de acceso xeral, https:// administracion. gob.es e no portal Funciona.
Obxecto: As bases comúns polas que se rexerán as presentes convocatorias son as
establecidas na Orde HFP/688/2017, do 20 de xullo, pola que se establecen as bases comúns
que rexerán os procesos selectivos para o ingreso ou o acceso en Corpos ou Escalas da
Administración Xeral do Estado (BOE do 22). A presente convocatoria, así como os actos que
se deriven de a súa execución, publicarase na páxina web do Ministerio,
www.hacienda.gob.es, no punto de acceso xeral, https:// administracion. gob.es e no portal
Convoca: Ministerio de Facenda.
Prazo: Vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data de publicación da
convocatoria no BOE.

Resolución do 28 de febreiro de 2019, da Subsecretaría, pola que se
convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso
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libre e promoción interna, no Corpo de Enxeñeiros de Montes do
Estado. (Boletín Oficial del Estado, 11-03-2019)
Destinatarios: As bases comúns polas que se rexirá a presente convocatoria son as
establecidas na Orde HFP/688/2017, de 20 de xullo (BOE do 22). Bases específicas. A
presente convocatoria, se publicará, entre outras, nas páxinas web www.mapa. gob.es e
www.administracion.gob.es. e no Portal Funciona.
Obxecto: As bases comúns polas que se rexirá a presente convocatoria son as establecidas
na Orde HFP/688/2017, de 20 de xullo (BOE do 22). Bases específicas. A presente
convocatoria, se publicará, entre outras, nas páxinas web www.mapa. gob.es e
www.administracion.gob.es.e no Portal Funciona.
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Prazo: 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data de publicación desta
convocatoria no BOE.

Resolución do 6 marzo de 2019, da Subsecretaría, pola que se
convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso
libre, no Corpo de Enxeñeiros Técnicos Forestais ao servizo da
Facenda Pública. (Boletín Oficial del Estado, Num: 60, 11-03-2019,
Páx: 22960)
Destinatarios: As bases comúns polas que se rexerá a presente convocatoria son as
establecidas na Orde HFP/688/2017, do 20 de xullo, pola que se establecen as bases comúns
que rexerán os procesos selectivos para o ingreso ou o acceso en Corpos ou Escalas da
Administración Xeral do Estado (BOE do 22). Bases específicas A presente convocatoria, así
como os actos que se deriven da súa execución, publicaranse na páxina web do Ministerio de
Facenda (www.hacienda.gob.es) no punto de acceso xeral (https:// administracion. gob.es/
PAG/ ips).
Obxecto: As bases comúns polas que se rexerá a presente convocatoria son as establecidas
na Orde HFP/688/2017, do 20 de xullo, pola que se establecen as bases comúns que rexerán
os procesos selectivos para o ingreso ou o acceso en Corpos ou Escalas da Administración
Xeral do Estado (BOE do 22). Bases específicas: a presente convocatoria, así como os actos
que se deriven da súa execución, publicaranse na páxina web do Ministerio de Facenda
(www.hacienda.gob.es) no punto de acceso xeral (https:// administracion. gob.es/ PAG/ ips).
Convoca: Ministerio de Facenda.
Prazo: Vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data de publicación da
convocatoria no BOE.

PREMIOS
Galicia
Premios Recíclate con Sogama 2018-2019 (20-02-2019)
Destinatarios: 25 centros de Educación Primaria que participan nesta iniciativa.
Obxecto: No marco do programa educativo “Recíclate con Sogama”, canalizado a través do
Plan Proxecta da Xunta de Galicia e cuxo obxectivo é promover a reciclaxe nas aulas, a
Sociedade Galega do Medio Ambiente, en colaboración coa Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional, convocou os premios correspondentes á edición 20182019, podendo presentar a súa candidatura aos mesmos os 25 centros de Educación Primaria
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que participan nesta iniciativa. O concurso circunscríbese á elaboración dunha obra de arte
con materiais de refugallo, sendo o seu obxectivo promover o interese do alumnado pola
reutilización e a reciclaxe, e demostrar, con exemplos prácticos, que os residuos poden
albergar un gran potencial e ser transformados en recursos, ata en auténticas obras de arte
cun alto valor creativo.
Convoca: SOGAMA
Prazo: Finaliza o 29 de abril.

RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2019, conxunta da Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional e do Instituto
Galego do Consumo e da Competencia, pola que se convoca a
fase autonómica do concurso sobre consumo responsable e
calidade de vida Consumópolis-14, Pola túa seguridade, sabes o que
consomes? (Diario Oficial de Galicia, Num: 58, 25-03-2019, Páx:
15798)
Destinatarios: Poderán participar nesta fase autonómica todos aqueles equipos constituídos
por cinco alumnos ou alumnas que cursen estudos de 5º ou 6º de educación primaria ou 1º,
2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria en calquera centro docente da Comunidades
Autónoma de Galicia.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto convocar e regular a fase autonómica do concurso
escolar 2018-2019 Consumópolis-14 sobre consumo responsable e calidade de vida, que leva
por título «Pola túa seguridade, Sabes o que consomes?» (código do procedemento IN114A).
O concurso consta de dúas partes: o percorrido pola cidade virtual de Consumópolis e o
deseño, elaboración e exposición dun traballo en equipo sobre consumo responsable.
Convoca: Instituto Galego do Consumo e da Competencia.
Prazo: Finaliza o día 29 de abril de 2019.

Estatal
Extracto da resolución da Secretaría de Estado de Educación e
Formación Profesional pola que se convocan os premios Nacionais
das Olimpíadas de matemáticas, física, química, bioloxía, xeoloxía e
economía correspondentes ao ano 2019. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 67, 19-03-2019, Páx: 14853)
Destinatarios: Esta convocatoria está dirixida aos estudantes do sistema educativo español
que estean a cursar Educación Secundaria en centros docentes españois. Poderán optar a
estes premios todos os alumnos que, participando na fase local dentro do ámbito da súa
Comunidade Autónoma, fosen seleccionados para participar na fase nacional. Cumprir os
requisitos do punto 3.
Obxecto: O obxecto desta Resolución é convocar réxime de concorrencia competitiva os
premios nacionais das olimpíadas de Física, Química, Matemáticas, Bioloxía, Xeoloxía e
Economía correspondentes ao ano 2019.
Convoca: Ministerio de Educación e Formación Profesional.
Prazo: Consultar punto Quinto. Prazos de presentación.
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Resolución do 14 de marzo de 2019, do Instituto da Mocidade, pola
que se convocan os Premios Nacionais de Mocidade para o ano 2019.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 68, 20-03-2019, Páx: 28768)
Destinatarios: Os Premios Nacionais de Mocidade están dirixidos a mozos de nacionalidade
española, e a todos aqueles con residencia legal en España, que non superen a idade de
trinta anos na data na que finalice o prazo para a presentación das candidaturas.
Obxecto: Os Premios Nacionais de Mocidade, supoñen un recoñecemento ao labor
desenvolvido polos mozos, cuxa finalidade é a de estimular e recoñecer a traxectoria e
esforzo daqueles novos que, pola súa dedicación no seu traballo e a súa implicación persoal,
poñen de manifesto o seu compromiso en distintos ámbitos da sociedade. Entre as
categorías: Medio Ambiente. Recoñecemento á realización de actuacións que fomenten o
respecto ao medio ambiente.
Convoca: Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.
Prazo: Vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente
convocatoria.

Unión europea
Sustainably Yours photo competition
Destinatarios: O concurso está aberto aos cidadáns dos países membros do EEE e os países
cooperantes dos Balcáns Occidentais . Todos os participantes deben ser maiores de 18 anos.
As fotos deben ser tomadas nos países mencionados anteriormente.
Obxecto: Concurso fotográfico para crear conciencia sobre un problema ambiental e permitir
que os europeos compartan as súas opinións sobre ese tema. A competencia deste ano,
Sustainably Yours, céntrase na importancia de vivir de forma sustentable. Os participantes
poden enviar fotografías que representen calquera do seguintes tres categorías: 1.
Alimentación sostible. 2. Enerxía sostible. 3. Mobilidade sostible.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Data límite de presentación: 15 de maio de 2019 ás 23:59 (CEST).

Internacional
Convocatoria da XII edición Premios Fundación BBVA Fronteiras do
Coñecemento
Destinatarios: Os/ as candidatos/ as serán unha ou máis persoas físicas de calquera
nacionalidade, sen límite de número, cando realizasen achegas independentes ou
converxentes a un determinado avance, ben a través da colaboración formal entre elas
(formando parte dun ou máis equipos), ben de maneira paralela. Poderán tamén ser
candidatos organizacións científicas ou culturais ás que poidan atribuírse de maneira
agregada contribucións excepcionais nos ámbitos do coñecemento científico, a creación
cultural e as actuacións ante o cambio climático.
Obxecto: Os Premios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento son expresión do
compromiso de responsabilidade social do grupo financeiro BBVA co recoñecemento da
investigación e a creación cultural de excelencia en diversas áreas do coñecemento. Constan
das seguintes categorías: 1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas). 2. Bioloxía e
Biomedicina. 3. Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 4. Ecoloxía e Bioloxía da
Conservación. 5. Cambio climático. 6. Economía, Finanzas e Xestión de Empresas. 7.
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Humanidades e Ciencias Sociais. 8. Música e Ópera.
Convoca: Fundación BBVA.
Prazo: A partir do 1 de xaneiro e ata as 23 horas GMT do 30 de xuño de 2019.
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ACTIVIDADES
CONGRESOS
Estatal
XVIII Congreso Internacional sobre Patrimonio Xeolóxico e Mineiro.
XXII Sesión Científica da SEDPGYM
Contido: Preténdese reunir aos profesionais que presenten os seus traballos que han de versar
sobre os distintos aspectos relacionados coa investigación, xestión, conservación e divulgación do
patrimonio xeolóxico e mineiro, para difundir e profundar no coñecemento, así como sensibilizar á
opinión pública e establecer estratexias de futuro que permitan a recuperación das nosas raíces
mineiras, fomentando salvagárdaa dun rico patrimonio histórico, nunha zona de indubidable
relevancia patrimonial, como é o Bierzo, tanto no aspecto xeolóxico como mineiro.
Lugar: Ponferrada (León).
Organizador: Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero,
SEDPGYM.
Inscrición: Presentación de resumos antes do 15 de agosto de 2019, inscrición antes do 1 de
setembro.
Data de Inicio: 26-09-2019
Data de fin: 28-09-2019

Internacional
Convocatoria do Congreso Xuvenil Virtual Internacional CLMNTK19
Contido: Este congreso virtual internacional ten dúas grandes finalidades: Sensibilizar á
poboación, a través da elaboración e publicación no portal do congreso virtual, produtos
multimedia sobre os retos ambientais globais contemporáneos: cambio climático, enerxía, auga,
cambio global no océano, conservación da biodiversidade xenética, ecosistemas tropicais e
capital biocultural. Seleccionar, de acordo coas bases expresadas nesta convocatoria, aos
estudantes que participarán nos campus xuvenís internacionais Climántica Iberoamérica 2019 en
San José de Costa Rica (do 8 ao 12 de abril) e Climántica en Fábrica, Centro e Ciencia Viva na
Universidade de Aveiro (do 4 ao 8 de setembro). Así mesmo, aos docentes que orientarán os
produtos elaborados polos estudantes, para formar parte do seminario docente de investigaciónacción sobre o campus acreditado polas organizacións universitarias colaboradoras.
Lugar: Virtual.
Organizador: Climántica.
Inscrición: Ata o 31/05/2019.

Congreso MeetingPack 2019
Contido: MeetingPack 2019 será o encontro no que axentes de toda a cadea de valor do envase
plástico debaterán sobre as solucións actuais e os retos futuros da economía circular dos envases.
O congreso, epicentro de MeetingPack 2019, abordará as tendencias en envases barreira
sostibles co fin de facilitar a toda a cadea de valor do packaging, a evolución cara a un mercado
máis sostible.
Lugar: Valencia.
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Organizador: Aimplas e Ainia.
Inscrición: Cubrir formulario.
Data de Inicio: 29-05-2019
Data de fin: 30-05-2019

CURSOS
Galicia
Curso on-line: Sistemas de información xeográfica aplicados á
xestión do territorio e o medio ambiente (avanzado)
Contido: 1. Repaso de fundamentos SIG. 2. Xeorreferenciación. 3. Análise espacial e ferramentas
de xeoprocesamento. 4. Aplicacións dos SIG na xestión do territorio.
Lugar: Curso on-line.
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense.
Inscrición: up.educa@ourense.es e tf. 988 388 136.
Data de Inicio: 22-03-2019
Data de fin: 05-05-2019

Fotografía creativa de natureza
Contido: O CEIDA acaba de abrir a inscrición para dúas novas actividades formativas vinculadas
á Fotografía de Natureza. - Fotografía Creativa: Espazos Naturais e Paisaxe, que terá lugar o
sábado 13 de abril. - Fotografía Creativa: Detalles Naturais: Flora, Fauna e Xea, que terá lugar o
sábado 15 de xuño. Ambas actividades están dirixidas 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. A inscrición pode realizarse de maneira independente ou
conxunta. nos dous cursos.
Lugar: Castelo de Santa Cruz (Oleiros).
Organizador: CEIDA – Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.
Data de Inicio: 13-04-2019
Data de fin: 15-06-2019

Produción ecolóxica de leite de vaca e elaboración de produtos
ecolóxicos derivados
Contido: Cursos de formación gratuítos para desempregados. Os contidos do curso irán acordes
para proporcionar ao alumno, os coñecementos necesarios para a xestión dunha explotación de
leite ecolóxica e para a elaboración de productos ecolóxicos derivados, tales como queixos,
iogures, manteiga, xeados, etc. Ademáis dos coñecementos da parte técnica per se, tamén se
abordará un apartado de estratexias para a búsqueda de emprego e preparación do CV do
alumnado. O obxetivo é fomentar a creación e mellora do emprego nas actividades económicas
vinculadas ó medio ambiente nas zonas rurais. Esta iniciativa inclúese dentro dos proxectos
beneficiarios do Programa Emplea Verde no seu eixe CREA (2018), subvencionado pola Fundación
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Biodiversidade, do Ministerio de Transición Ecológica, do Gobierno de España, e cofinanciado polo
Fondo Social Europeo. Existen tres modalidades distintas para cursar as actividades: Presencial,
Online, Mixta.
Organizador: Unións Agrarias - UPA
Data de Inicio: 01-01-2019
Data de fin: 30-09-2019

Curso on-line: educador e intérprete ambiental
Contido: 1. A Educación Ambiental: conceptos básicos, ámbitos, destinatarios e instrumentos. 2.
Interpretación e descrición do medio natural galego. 3. O medio ambiente na actualidade, a
problemática medioambiental. 4. A interpretación como ferramenta na educación ambiental. 5.
Recursos para a difusión ambiental. 6. Técnicas e recursos para a educación ambiental: o Monitor
Medioambiental. 7. Elaboración dun Programa de Educación Ambiental. 8. A Participación Cidadá.
Lugar: Curso on-line.
Organizador: Concello de Ourense.
Inscrición: up.educa@ourense.es ou no tf. 988 388 136.
Data de Inicio: 06-09-2019
Data de fin: 10-11-2019

Actividades ambientais do 2º trimestre da Deputación de Lugo, nas
dúas Reservas da Biosfera.
Contido: En total serán 18 cursos, dos que 12 terán lugar no Centro de Interpretación Terras do
Miño, e 6 nos distintos Concellos dos Ancares Lucenses. A programación está dividida en varios
grupos segundo as distintas idades dos participantes: actividades para familias, para o público
infantil e para adultos. Cursos de enxerto, de coidado das plantas, ou micoloxía son algunhas das
propostas que se desenvolverán nos vindeiros meses. Haberá tamén varios campamentos infantís
entre as actividades destinadas aos máis pequenos.
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño e distintos Concellos dos Ancares Lucenses.
Organizador: Deputación de Lugo.
Inscrición: Cubrir formulario. Tf 982227813.
Data de Inicio: 02-04-2019
Data de fin: 28-06-2019

Estatal
CURSO de actividades fotográficas en espazos naturais protexidos
Contido: O obxectivo xeral do curso é que os participantes adquiran as capacidades para
concibir, deseñar e poñer en práctica accións de comunicación fundamentadas na fotografía coas
que contribuír positivamente á dinámica dos espazos naturais.
Lugar: Xornadas presenciais (opcionais) o 6 e 7 de maio en Madrid.
Organizador: Fundación Fernando González Bernáldez.
Inscrición: Ata o 8 de abril.
Data de Inicio: 22-04-2019

31 de 38

ACTIVIDADES
Data de fin: 26-05-2019

XORNADAS
Galicia
6 xornadas de formación e información na produción e xestión de
RCD en distintas localidades de Galicia
Contido: Seguindo as directrices do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia (PRIGA
2016-2022): Xornadas informativas sobre a xestión dos Residuos da Construción e Demolición
(RCD). Coa finalidade de mellorar a información e formación tanto de axentes implicados
(Xestores, produtores, etc) como de calquera persoa interesada na produción e xestión de
residuos da construción e demolición estanse a organizar varias xornadas en distintas localidades.
Os contidos e temática a desenvolver focalizaranse na situación actual da xestión dos RCD
(normativa a cumprir, xeración nos últimos anos e competencias dos axentes implicados na
xestión), abrindo un obradoiro participativo entre os asistentes e contando coa experiencia
práctica por parte dunha empresa construtora e por ARCODEGA.
Lugar: Localidades varias.
Organizador: DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia.
Inscrición: Inscrición tf. 981 54 10 45 email residuos-priga.medio-ambiente@xunta.gal
Data de Inicio: 22-03-2019
Data de fin: 09-04-2019

14 Xornadas de información e formación na produción e xestión de
aceites industriais usados e outra específica sobre a fin de condición
de residuos
Contido: Seguindo as directrices do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia (PRIGA
2016-2022): -14 xornadas informativas sobre a xestión dos aceites industriais usados: a
problemática actual da xestión dos aceites usados e o seu marco lexislativo e, as mellores
prácticas na segregación e almacenamento dos aceites por partes dos produtores de cara á súa
valorización. Localidades varias. -Unha xornada informativa específica sobre a fin de condición de
residuo de aceites industriais usados: a problemática actual da xestión dos aceites usados e o seu
marco lexislativo e as implicacións da entrada en vigor da Orde Ministerial da fin de condición de
residuo para o aceite usado. Terá lugar o día 12 abril ás 10:30 horas nas instalacións da Escola
Galega de Administración Pública, en Santiago de Compostela.
Lugar: Localidades varias.
Organizador: DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia.
Inscrición: Inscricións: tf. 981 54 10 45 residuos-priga.medio-ambiente@xunta.gal
Data de Inicio: 20-03-2019
Data de fin: 15-04-2019
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A Xunta convoca 8 xornadas informativas sobre prevención de
residuos industriais
Contido: Seguindo as directrices do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia (PRIGA
2016-2022), e dentro da campaña PENSA EN CIRCULAR, estamos a impulsar e dinamizando
actuacións específicas para a mellora da prevención dos residuos no ámbito industrial: -Análise da
situación actual dos principais sectores industriais en canto a produción de residuos. -Análise das
barreiras existentes que impiden ou dificultan conseguir os obxectivos de redución de residuos e
a adecuación ás medidas previstas no PRIGA -Realización de grupos de traballo nos que se
abordarán experiencias en actuacións levadas á práctica na prevención dos residuos e os logros
acadados.
Lugar: Localidades varias.
Organizador: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia.
Inscrición: Tf. 981 54 10 45 email: residuos-priga.medio-ambiente@xunta.gal
Data de Inicio: 22-03-2019
Data de fin: 24-04-2019

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Obradoiro sobre Compostaxe doméstica.
Contido: A través dunha sinxela dinámica descubriremos que facer compost é doado e ten
recompensa! Nesta sesión daremos a ver a importancia e beneficios da compostaxe,
coñeceremos o proceso e consellos e recomendacións para que sexa todo un éxito. Reducir
residuos, sempre é unha boa idea.
Lugar: CSC de Vite.
Organizador: EQUIPO ECOSFERA, Concellaría de Medio Ambiente e Convivencia, Concello de
Santiago.
Inscrición: Inscricións: proxectoecosfera@gmail.com
Data de Inicio: 09-04-2019
Data de fin: 09-04-2019

Emprego Verde nas Reservas de Biosfera: Recursos do Territorio e
Ferramentas para a súa Posta en Valor - Edición Lugo
Contido: -Facilitar o coñecemento sobre os recursos naturais e patrimoniais presentes nas
distintas Reservas de Biosfera galegas. -Capacitar na adquisición de ferramentas de posta en
valor dos recursos naturais e patrimoniais en distintos ámbitos (educativo, social e ecomónimo)
baixo criterios de sostibilidade. -Formar nas técnicas básicas de educación ambiental e
interpretación do patrimonio. -Dar a coñecer o potencial das Reservas de Biosfera para a
produción agroalimentaria sostible e de proximidade, e a creación de emprego verde.
Lugar: Aula 10 (Aulario 3), Escola Politécnica Superior de Lugo.
Organizador: CEIDA.
Inscrición: Cubrir formulario.
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Data de Inicio: 18-03-2019
Data de fin: 12-04-2019

Proxecto aves ártabras: Grupos de traballo sectoriais
Contido: Dentro do proxecto 'Aves Ártabras. Bases Participativas para a Declaración dunha ZEPA
no Golfo Ártabro', que o CEIDA está a desenvolver este ano co apoio da Fundación Biodiversidad,
do Ministerio para la Transición Ecológica, a través do Programa pleamar do FEMP, animamos a
todas as persoas interesadas a participar nos Grupos de Traballo Sectoriais para a determinación
de impactos e interaccións sobre as aves mariñas deste territorio. O proxecto 'Aves Ártabras'
pretende promover unha proposta dende o territorio para a declaración dunha ZEPA (Zona de
Especial Protección para as Aves) no Golfo Ártabro.
Lugar: Castelo de Santa Cruz, Liáns - Oleiros.
Organizador: CEIDA. Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.
Data de Inicio: 03-04-2019
Data de fin: 05-04-2019

Programa de voluntariado xuvenil en espazos naturais
Contido: O obxectivo deste programa é fomentar o respecto polo rico patrimonio natural de
Galicia a través da creación dun grupo de xuventude voluntaria formado por 300 mozos e mozas.
En concreto, os participantes neste proxecto levarán a cabo actividade de limpeza, sinalización,
catalogación de flora e fauna, loita contra especies exóticas prexudiciais para os hábitats, así
como obradoiros didácticos e de sensibilización ou actividades de ocio educativo. Os espazos
naturais que serán este ano obxecto deste proxecto, ademais dos Ancares, son o parque natural
das Fragas do Eume, Reserva da Biosfera Fragas do Mandeo, Parque natural do complexo dunar
de Corrubedo, Illa de Sálvora, Parque natural de Baixa Limia-Serra do Xurés, Illa de Cortegada, Illa
de Ons, Illas Cíes e Parque natural Serra da Enciña da Lastra.
Lugar: Espazos Naturais de Galicia.
Organizador: DX de Xuventude, Participación e Voluntariado e DX de Patrimonio Natural.
Inscrición: Tf: 881 999 567 Correo: erasmus.xuventude@xunta.gal
Data de Inicio: 16-03-2019
Data de fin: 02-06-2019

Estatal
Circular University Challenge
Contido: Aberto o prazo de inscrición de Circular University Challenge, unha iniciativa coa que
persegue recrutar estudantes universitarios capaces de resolver retos relacionados co
desenvolvemento da economía circular. Está dirixido a estudantes inquietos que cursen calquera
titulación nas dez universidades participantes no proxecto nesta edición, que estean dispostos a
xerar, individualmente ou en equipo, solucións innovadoras que impulsen a economía circular.
Lugar: Logroño.
Organizador: TheCircularLab, Ecoembes.
Inscrición: Do 11 de marzo ata o 12 de abril.
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Data de Inicio: 29-04-2019
Data de fin: 28-06-2019

Unión europea
EU Green Week 2019
Contido: As leis ambientais teñen un gran impacto na nosa vida. Melloran a calidade da auga e
do aire, protexen a natureza e fomentan a reciclaxe e a xestión de residuos. Pero para realmente
facer unha diferenza apreciable, estas leis da UE deben implementarse na súa totalidade. En
marzo de 2019, a Comisión Europea publicará un conxunto de informes sobre o estado de
implementación das leis ambientais en Europa: a Revisión da Implementación Ambiental. A
Semana Verde da UE 2019 sopesará os achados desta Revisión, facendo preguntas como: ¿Que
beneficios achegan as leis ambientais da UE para os cidadáns? ¿Como se ve a implementación
exitosa? ¿Onde están as áreas problemáticas? ¿Como poden as partes interesadas tomar
posesión destas leis? A semana desenvolverase ao redor dos achados da Revisión de
implementación ambiental e as súas suxestións para o futuro destas leis
Lugar: Bruselas.
Organizador: Comisión Europea.
Data de Inicio: 13-05-2019
Data de fin: 15-05-2019

Internacional
Foro Internacional MARLICE 2019 (International Forum on Marine
Litter and Circular Economy)
Contido: O obxectivo é obter un documento marco de conclusións para enriquecer políticas xa
iniciadas a nivel europeo e internacional en materia de lixos mariños. A presenza do sector
industrial permitirá un intercambio co ámbito científico e o terceiro sector na análise de
potenciais opcións de mercado que impulsen unha redución do impacto ambiental e a
reconversión dalgúns sectores.
Lugar: Acuario de Sevilla.
Organizador: Asociación Española de Basuras Marinas (AEBAM).
Inscrición: Consultar ligazón.
Data de Inicio: 10-04-2019
Data de fin: 12-04-2019

Climatico 2019, Conferencia Internacional de Cambio Climático no
Mediterráneo
Contido: A conferencia internacional CLIMATICO 2019 ten como obxectivo mostrar os avances en
ciencia e tecnoloxía impulsados polo Acordo de París sobre o Cambio Climático, con especial
énfase nos aspectos agrícolas, alimentarios e de saúde dos impactos do cambio climático na
rexión do Mediterráneo. A conferencia reunirá aos principais científicos, responsables políticos e
empresarios para participar nas discusións cara a un desenvolvemento sostible e seguro para o
clima da rexión mediterránea. O tema da conferencia é: "Lei de Impacto Climático no
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Mediterráneo".
Lugar: Chipre.
Organizador: Universidad de Tecnología de Chipre (CY), Instituto de Investigación Agrícola
(CY), Departamento de Medio Ambiente (CY) e o Club de Kioto (IT).
Inscrición: Data límite para envío de resumos: 30 de xaneiro de 2019
Data de Inicio: 11-04-2019
Data de fin: 12-04-2019
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