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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 8 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade a tres
resolucións. (Diario Oficial de Galicia, Num: 168, 05-09-2019, Páx:
38804)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade a unha
resolución. (Diario Oficial de Galicia, Num: 168, 05-09-2019, Páx:
38805)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade a
resolucións das modificacións non substanciais das autorizacións
ambientais integradas. (Diario Oficial de Galicia, Num: 172, 11-092019, Páx: 39896)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución da autorización ambiental integrada para a planta de Mos
de Benteler Automotive Vigo, S.L.U. (Diario Oficial de Galicia, Num:
171, 10-09-2019, Páx: 39741)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AUGAS MARÍTIMAS
Comunitaria
DECISIÓN (UE) 2019/1570 DO CONSELLO do 16 de setembro de 2019
relativa á posición que ha de adoptarse, en nome da Unión Europea,
no Comité de Pesca para o Atlántico Centro-Oriental (CPACO) (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 242, 20-09-2019, Páx: 20)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 20 de agosto 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 apertura dunha nova vía entre as
rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao, concello da
Coruña (expediente 2019AAE2338; código 2207/2019). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 167, 04-09-2019, Páx: 38733)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, no que se fai público o informe
ambiental
estratéxico
do
Plan especial de infraestruturas e
dotacións para a construción dunha unidade residencial en solo
rústico, no concello das Pontes de García Rodríguez promovido
pola
Asociación
Saúde
Mental
Ferrol,
Eume
e
Ortegal
(expediente 2019AAE2335; código 2214/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 167, 04-09-2019, Páx: 38730)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, no que se fai público o informe
ambiental
estratéxico
do
Plan especial de infraestruturas e
dotacións A Sangriña, no concello da Guarda (expediente
2019AAE2337; código 2206/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num:
167, 04-09-2019, Páx: 38732)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias para a delimitación do núcleo rural de Costanza, no
concello de Maside (expediente 2019AAE2342; código 2212/2019).
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(Diario Oficial de Galicia, Num: 180, 23-09-2019, Páx: 40885)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 2 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal no ámbito do polígono M22 parque da Agra,
concello da Coruña (expediente 2019AAE2340; código 2208/2019).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 173, 12-09-2019, Páx: 40047)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, no que se fai público o informe
ambiental
estratéxico
da
modificación puntual número 1 do
proxecto sectorial do parque empresarial de Santiago
de
Compostela, promovido polo Instituto Galego da Vivenda e Solo
(IGVS) (expediente 2019AAE2343; código 2211/2019). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 167, 04-09-2019, Páx: 38731)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación do Proxecto sectorial do
parque de actividades económicas de Arteixo, promovido por Xestión
do Solo de Galicia-Xestur, S.A. (expediente 2019AAE2345; código
2213/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 171, 10-09-2019, Páx:
39742)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, no que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de reforma interior APR-3.1
Camiño de Fiunchedo, 1, no concello de Sada promovido pola
comunidade de propietarios do edificio situado no número 6 e 6 b
do Camiño de Fiunchedo, 1 e Portocolonia, S.L. (expediente
2019AAE2331; código 2210/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num:
168, 05-09-2019, Páx: 38806)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, no que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
para a construción dunha residencia da terceira idade en solo
rústico, no concello de Redondela promovido por Adoral Requejo, S.L.
(expediente 2019AAE2324; código 2209/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 167, 04-09-2019, Páx: 38734)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
Resolución do 16 de agosto 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 de trazado e construción Estrada N550. Variante de Ordes (A Coruña). (Boletín Oficial del Estado, Num:
214, 06-09-2019, Páx: 96639)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ANUNCIO do 7 de agosto 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 Puga no concello de Toén
(clave do expediente 2019/0028). (Diario Oficial de Galicia, Num: 165,
02-09-2019, Páx: 38572)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental dun cambio de uso de forestal a agrícola dunha
parcela na parroquia de Taborda, no concello de Tomiño
(Pontevedra) (expediente 2018/0174). (Diario Oficial de Galicia, Num:
169, 06-09-2019, Páx: 39008)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 16 de setembro 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 residuos non
perigosos (RNP) procedentes do lavado de agregados na parroquia
de Saiar, concello de Caldas de Reis, promovido por Triturados de
Saiar, S.L. (clave 2019/0038). (Diario Oficial de Galicia, Num: 184, 2709-2019, Páx: 43004)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto da planta de valorización de chatarra
e almacenamento de pilas no polígono industrial de Camba, concello
de Xove (expediente 2019/0081) (Diario Oficial de Galicia, Num: 184,
27-09-2019, Páx: 43003)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CAMBIO CLIMÁTICO
Comunitaria
Corrección de erros do Regulamento (UE) 2016/1628 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 14 de setembro de 2016, sobre os
requisitos relativos aos límites de emisións de gases e partículas
contaminantes e á homologación de tipo para os motores de
combustión interna que se instalen nas máquinas móbiles non de
estrada, polo que se modifican os Regulamentos (UE) nº 1024/2012
e (UE) nº 167/2013, e polo que se modifica e derroga a Directiva
97/68/CE (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 231, 06-09-2019,
Páx: 29)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN (UE) 2019/1565 DA COMISIÓN do 4 de setembro de 2019
sobre a proposta de iniciativa cidadá titulada «Medidas ante a
situación de emerxencia climática» (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 241, 19-09-2019, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1603 DA COMISIÓN do 18 de
xullo de 2019 polo que se completa a Directiva 2003/87/CE do
Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás medidas
adoptadas pola Organización de Aviación Civil Internacional para o
seguimento, a notificación e a verificación das emisións da aviación
para os efectos da aplicación dunha medida de mercado mundial
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 250, 30-09-2019, Páx: 10)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Outras CCAA
ORDE do 3 de setembro de 2019 xeral de vedas de pesca na
Comunidade
Autónoma
de
Extremadura
(Diario
Oficial
de
Extremadura,
Num:
175,
11-09-2019,
Páx:
38804)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Outras CCAA
DECRETO 316/2019, do 5 de setembro, polo que se regula a etiqueta
ecolóxica da Unión Europea na Comunidade Autónoma de Canarias.
(Boletín Oficial de Canarias, Num: 182, 20-09-2019, Páx: 33135)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Galicia
DECRETO 102/2019, do 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto
166/1999, do 27 de maio, polo que se aproba o Plan de ordenación
dos recursos naturais do Parque Natural do Invernadeiro, e polo que
se aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural do
Invernadeiro. (Diario Oficial de Galicia, Num: 170, 09-09-2019, Páx:
39333)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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DECRETO 101/2019, do 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto
77/2002, do 28 de febreiro, polo que se aproba o Plan de ordenación
dos recursos naturais da Serra da Enciña da Lastra e polo que se
aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural Serra da
Enciña da Lastra. (Diario Oficial de Galicia, Num: 170, 09-09-2019,
Páx: 39102)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Plan de Acción Municipal fronte a incendios forestais Concello de
Becerreá. (BOP Lugo, Num: 215, 18-09-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
DECRETO 134/2019, do 3 de setembro, polo que se regula a
realización de determinadas actuacións forestais no ámbito da
Comunidade Autónoma de Extremadura e os Rexistros de
Cooperativas, Empresas e Industrias Forestais e de Montes
Protectores de Extremadura. (Diario Oficial de Extremadura, Num:
174, 10-09-2019, Páx: 38644)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Outras CCAA
ACORDO GOV/132/2019, do 25 de setembro, polo que se aproba o
Plan nacional para a implementación da Axenda 2030 en Cataluña.
(Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 7969, 27-092019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Outras CCAA
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Decreto-lei 3/2019, do 24 de setembro, de medidas urxentes para a
adecuación ambiental e territorial das edificacións irregulares na
Comunidade Autónoma de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, Num: 23, 25-09-2019, Páx: 2)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1598 DA COMISIÓN do 26 de
setembro de 2019 que modifica a Decisión de Execución (UE)
2018/638, pola que se establecen medidas de emerxencia para evitar
a introdución e propagación na Unión do organismo nocivo
Spodoptera frugiperda (Smith) (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 248, 27-09-2019, Páx: 86)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN (UE) 2019/1566 DA COMISIÓN do 4 de setembro de 2019
sobre a proposta de iniciativa cidadá titulada «Salvemos ás abellas e
aos agricultores-Cara a unha agricultura respectuosa coas abellas
para un medio ambiente san» (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 241, 19-09-2019, Páx: 10)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Estatal
Orde PCI/962/2019, do 20 de setembro, pola que se modifica o anexo
III do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á
utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos
eléctricos e electrónicos. (Boletín Oficial del Estado, Num: 229, 2409-2019, Páx: 104896)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Estatal
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Real Decreto 555/2019, do 27 de setembro, polo que se modifica o
Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o
marco de actuación para conseguir un uso sostible dos produtos
fitosanitarios. (Boletín Oficial del Estado, Num: 234, 28-09-2019, Páx:
106712)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1605 DA COMISIÓN do 27
de setembro de 2019 polo que se aproba a substancia activa de
baixo risco
Bacillus
subtilis, cepa
IAB/BS03, 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: 250, 30-092019, Páx: 49)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2019/1561 DA COMISIÓN do 17 de setembro de
2019 polo que se modifican os anexos II e III do Regulamento (CE) nº
396/2005 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire aos
límites máximos de residuos de
clormecuat nos cogomelos
cultivados (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 240, 18-09-2019,
Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2019/1390 DA COMISIÓN do 31 de xullo de 2019
que modifica, con vistas á súa adaptación ao progreso técnico, o
anexo do Regulamento (CE) nº 440/2008, polo que se establecen
métodos de ensaio de acordo co Regulamento (CE) nº 1907/2006 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación,
a autorización e a restrición das substancias e mesturas químicas
(REACH) (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: null, 26-09-2019,
Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1602 DA COMISIÓN do 23 de
abril de 2019 polo que se complementa o Regulamento (UE) 2017/625
do Parlamento Europeo e do Consello no relativo ao documento
sanitario común de entrada que acompaña as partidas de animais e
mercadorías ata o seu destino (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 250, 30-09-2019, Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1606 DA COMISIÓN do 27
de setembro de 2019 polo que non se renova a aprobación da
substancia activa metiocarb conforme o disposto no 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: 250, 30-09-2019, Páx: 53)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2019/1582 DA COMISIÓN do 25 de setembro de
2019 que modifica os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005
do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos límites
máximos de residuos do imazalil en determinados produtos. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 246, 26-09-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros do Regulamento de Execución (UE) 2019/1090 da
Comisión, do 26 de xuño de 2019, polo que non se renova a
aprobación da substancia activa dimetoato conforme o disposto no
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: 235, 12-092019, Páx: 11)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Local
Extracto das axudas en especie para o fomento da compostaxe,
consistentes na entrega de oito mil composteiros individuais para a
súa instalación e uso nas vivendas situadas nas parroquias rurais do
concello de Pontevedra (BOP Pontevedra, Num: 161, 23-08-2019,
Páx: 1)
Destinatarios: As persoas que sexan propietarias, arrendatarias ou usufrutuarias dunha
vivenda situada nas parroquias rurais do Concello de Pontevedra, aínda que non residan de
xeito habitual nas ditas vivendas.
As persoas que teñan o seu domicilio habitual nunha vivenda situada nas parroquias do rural
de Pontevedra en virtude de calquera título e/ou autorización que sexa válido en dereito.
Obxecto: Fomentar a implantación da compostaxe, mediante a entrega de oito mil unidades
de compostaxe individual (COIN), xunto coa ferramenta necesaria, para a súa instalación e
uso nas vivendas situadas nas parroquias rurais do Concello de Pontevedra. A axuda en
especie comprenderá tamén, no seu caso, o transporte e entrega das ditas unidades de
compostaxe nas vivendas destinatarias.
Convoca: Concello de Pontevedra.
Prazo: Un ano, contado dende o día seguinte ao da publicación no BOP de Pontevedra do
presente extracto.

Galicia
RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2019 pola que se aproba a
convocatoria
do
procedemento
de
concesión
de
axudas
correspondentes ao Programa estatal de axudas para actuacións de
eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial
(Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria)
(código de procedemento IN421V). (Diario Oficial de Galicia, Num:
158, 22-08-2019, Páx: 37232)
Destinatarios: Serán beneficiarios os suxeitos que se enumeran no artigo 2.2 das bases
reguladoras que teñan domicilio social ou centro de traballo en Galicia. En concreto os
seguintes:
a) Empresas que teñan a consideración de peme ou grande empresa do sector industrial,
cuxo CNAE 2009 comece pola división da 07 a 39, excluídas as que comecen pola división 12
e 34, sempre que teñan a súa residencia fiscal ou un establecemento permanente no
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) As empresas de servizos enerxéticos entendendo como tal a definición máis ampla posible
das organizacións que acheguen este tipo de servizos. Para poder ser destinatarias últimas
das axudas, estas empresas deberán actuar en función dun contrato de servizos enerxéticos
con algunha das empresas que se indican na letra a), repercutindo, en todo caso, a axuda
prevista neste programa á empresa onde se execute o proxecto.
Consultar o artigo 3 da resolución.
Obxecto: A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas
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correspondente ás anualidades 2019-2020 para a concesión de axudas do Programa estatal
para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial
(consultar o artigo 1 da resolución).
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
Prazo: 12 de setembro de 2019 ás 9.00 horas ata o 31 de decembro de 2020.

RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2019 sobre modificación dos prazos
de vixencia e adhesión establecidos nos artigos 3 e 4 da Resolución
do 26 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non
competitiva, relativas ao Plan de transición a unha mobilidade
eficiente, así como a selección das entidades colaboradoras que
participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a
anualidade 2019 (código de procedemento IN421T e IN421U), (Diario
Oficial de Galicia número 128, do 8 de xullo). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 162, 28-08-2019, Páx: 37792)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 26 de xuño de 2019 (Diario Oficial de Galicia
número 128, do 8 de xullo).
Obxecto: Modificación dos prazos de vixencia e adhesión establecidos nos artigos 3 e 4 da
Resolución do 26 de xuño de 2019.
Convoca: Axencia Instituro Enerxético de Galicia (Inega)
Prazo: Vixencia do Plan e de adhesión de entidades colaboradoras: 6/11/2019 ou ata
esgotamento de fondos.

RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para
proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de
aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de
Galicia, para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo
Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421X). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 174, 13-09-2019, Páx: 40170)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reuniren os
demais requisitos establecidos nestas bases, as universidades públicas integrantes do
Sistema universitario de Galicia.
Obxecto: O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro e eficiencia
enerxética e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos de enerxías renovables
limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que
utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen
como fonte enerxética a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia (Inega)
Prazo: Dous (2) meses, contados desde o día seguinte ao da publicación da resolución no
DOG.
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RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2019 pola que se modifica a
Resolución de 10 de xaneiro de 2019 pola que se aproban as bases
reguladoras das subvencións para proxectos de equipos de
aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia
enerxética nas empresas de produción agrícola primaria. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 184, 27-09-2019, Páx: 42932)
Destinatarios: Consultar a Resolución de 10 de xaneiro de 2019.
Obxecto: Consultar a Resolución de 10 de xaneiro de 2019.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
Prazo: Consultar a Resolución de 10 de xaneiro de 2019.

RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2019 sobre ampliación do prazo
establecido no artigo 25 da Resolución do 17 de decembro de 2018
pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a
convocatoria de subvencións para a realización de auditorías
enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de
aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e
servizos para o ano 2019, cofinanciadas polos fondos comunitarios
derivados del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario
Oficial de Galicia número 6, do 9 de xaneiro de 2019). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 178, 19-09-2019, Páx: 40621)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 17 de decembro de 2018.
Obxecto: Modificar a data límite que figura no artigo 25.1 das bases reguladoras para
executar o proxecto e presentara a documentación xustificativa. Ampliándose o período de
execución das actuacións que se subvencionan e o período para presentar a documentación
xustificativa dos investimentos ata o 31 de outubro de 2019.
Convoca: Axencia de Instituto Enerxético de Galicia.

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2019 pola que se modifica a
Resolución do 26 de decembro de 2018 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva das axudas para o apoio de proxectos piloto para o
desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e
tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa
de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan
para o ano 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 184, 27-09-2019,
Páx: 42934)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 26 de decembro de 2018.
Obxecto: Consultar a Resolución do 26 de decembro de 2018.
Convoca: Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal)
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Prazo: Consultar a Resolución do 26 de decembro de 2018.

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019 pola que se modifican os
prazos para a anualidade 2019 establecidos no artigo 4 e no artigo
25 da Resolución do 29 de maio de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o fomento da contratación de
profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de
I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia
(Programa Talento Sénior), e se procede á súa convocatoria para o
ano 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 182, 25-09-2019, Páx:
42474)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 29 de maio de 2019
Obxecto: Consultar a Resolución do 29 de maio de 2019
Convoca: Axencia Galega de Innovación.
Prazo: Modificación dos artigos 4.1 e 25.1.A

RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2019 pola que se convocan para o
ano 2019 as axudas para a concesión de subvencións para o fomento
da participación galega no Programa marco de investigación e
innovación da Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do
programa
operativo
Feder
Galicia
2014-2020
(códigos
de
procedemento IN607F, IN607G e IN607H). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 173, 12-09-2019, Páx: 39974)
Destinatarios: Poderán ter a condición de beneficiarias o seguinte tipo de entidades,
segundo o artigo 3 da convocatoria e das bases reguladoras:
a) Para a liña 1: pemes e organismos de investigación e difusión.
b) Para as liñas 2.1 e 2.2: pemes.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto, atendendo ás bases reguladoras recollidas na
Resolución do 31 de maio de 2019, aprobar a convocatoria para o ano 2019 das axudas para
o fomento da participación galega de calidade no Programa marco da Unión Europea nas súas
diferentes liñas:
– Liña 1 (IN607F): axudas para actividades de preparación de propostas de calidade, tanto de
xeito individual como en consorcio, no Programa marco de investigación e innovación.
– Liña 2.1 (IN607G): axudas para o desenvolvemento dunha proposta individual presentada a
algunha das convocatorias da fase I do instrumento peme do Programa marco.
– Liña 2.2 (IN607H): axudas para o desenvolvemento dunha proposta individual presentada a
algunha das convocatorias da fase II do instrumento peme do Programa marco.
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Ata o 30 de outubro de 2019 ou ata o esgotamento dos fondos asignados.

Estatal
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Extracto da Resolución do 5 de setembro de 2019 da Secretaria de
Estado de enerxía, pola que se publica a Resolución do Consello de
Administración da E P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da
Enerxía (IDAE) M. P., pola que se establece a Convocatoria de
axudas a Proxectos singulares en materia de mobilidade sustentable
(Programa MOVES Proxectos Singulares) (Boletín Oficial del Estado,
Num: 228, 23-09-2019, Páx: 51076)
Destinatarios: Consultar base 2. Beneficiarios.
Máis información nas Bases reguladoras. Orde TEC/752/2019, do 8 de xullo do Ministerio para
a Transición Ecolóxica, publicada no BOE nº 165 do xoves 11 de xullo de 2019.
Obxecto: Concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos
singulares en materia de mobilidade sustentable, segundo definición incluída no artigo 2 das
bases reguladoras do Programa MOVES Proxectos Singulares.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica
Prazo: Dous meses contados dende o seguinte á publicación do extracto da convocatoria no
BOE.

Extracto da Orde Ministerial do 29 de agosto de 2019 pola que se
amplía o prazo de resolución da convocatoria de axudas efectuada na
Orde de Convocatoria de data 26 de abril de 2019, para a concesión
de subvencións a entidades do terceiro sector ou organizacións non
gobernamentais que desenvolvan actividades de interese xeral
consideradas de interese social en materia de investigación científica
e técnica de carácter ambiental. (Boletín Oficial del Estado, Num:
213, 05-09-2019, Páx: 47014)
Destinatarios: Consultar a Orde de Convocatoria de data 26 de abril de 2019 (extracto en
BOE/BOE n.º 108 de 06-05-2019).
Obxecto: Consultar a Orde de Convocatoria de data 26 de abril de 2019 (extracto en
BOE/BOE n.º 108 de 06-05-2019).
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: Consultar a Orde de data 26 de abril de 2019 (extracto en BOE n.º 108 de 06-052019).

Unión europea
Voluntariado CES en Finlandia en desenvolvemento sostible
Destinatarios: Os programas diríxense a xente de entre 18 a 30 anos de idade que queren
poñer o seu tempo como axuda a unha causa.
Obxecto: YesEuropa de voluntariado co Corpo Europeo de Solidariedade busca persoas
interesadas para colaborar en Finlandia en desenvolvemento sostible e promocionar un estilo
de vida ecolóxico, con todos os gastos pagos: transporte, aloxamento, comida, diñeiro de
peto, seguro privado, curso de idioma alemán e formación. Requírese un nivel intermedio de
inglés para un mellor aproveitamento da experiencia.
Convoca: YesEuropa.
Prazo: No ano 2020 o período da actividade comeza o 1/3 e termina o 30/12.
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Convocatoria de concesión de subvencións, en réximen de
concorrencia
competitiva,
para
a
contratación
de
persoas
desempregadas do Programa empleaverde cofinanciado polo Fondo
Social Europeo (FSE)
Destinatarios: Personas xurídicas privadas con o sen ánimo de lucro legalmente
constituídas, debidamente inscritas no rexistro correspondente, con personalidade xurídica
propia e sede en España.
Obxecto: Xeración directa de emprego ofrecendo unha subvención a contratación de
persoas desempregadas a tempo completo, por un periodo 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 sostible ou
a xestión dunha mellora ambiental na entidade.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Data límite de solicitude: 17/02/2020.

PREMIOS
Local
VI Concurso de Fotografía das Reservas da Biosfera Terras do Miño e
os Ancares Lucenses (09-08-2019)
Destinatarios: Poderán participar todas as persoas maiores de idade que estean
interesadas, achegando unha única fotografía que non fose premiada en anteriores certames.
Obxecto: Nesta ocasión o certame ten como temática as árbores autóctonas presentes
dentro da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses. Montes de Cervantes, Navia e
Becerreá.
Convoca: Deputación de Lugo.
Prazo: Aberto ata o 31 de outubro de 2019.

Estatal
Segunda edición do concurso Mares Circulares
Destinatarios: Dous tipos de concursos segundo a tipoloxía e finalidade dos proxectos. Por
unha banda, un certame no que se premiará con 5.400 euros a cada un dos tres mellores
proxectos de investigación ou estudos científicos que avoguen pola procura e creación de
solucións á problemática ambiental xerada polos residuos en contornas mariñas. Por outro,
un premio dotado con 5.000 euros en apoio á mellor start- up ou proxecto empresarial que
traballe pola solución dunha problemática ambiental en materia de economía circular e lixo
mariño simultaneamente.
Obxecto: O obxectivo do programa con ambos os concursos é impulsar a divulgación
científica e as solucións empresariais para atopar respostas e resolver algún aspecto da
problemática ambiental xerada polos lixos mariños a través da economía circular, o
emprendemento, a innovación e a investigación.
Convoca: Asociación Chelonia.
Prazo: As candidaturas para os estudos científicos ata o 30 de setembro. Start- ups, ata o 31
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de outubro de 2019.

II premio experiencias inspiradoras programa sociedade e áreas
protexidas
Destinatarios: Poderán presentar as súas candidaturas entidades públicas ou privadas cuxa
actividade teña relación coas áreas protexidas en España.
As propostas farán referencia a experiencias concluídas antes da data límite da convocatoria,
e en calquera caso posteriores ao ano 2015.
Obxecto: O premio ten como obxectivo identificar, recoñecer e difundir proxectos e
iniciativas inspiradoras que contribúan á implementación do Programa Sociedade e Áreas
Protexidas e, polo tanto, a abordar os principais retos de futuro aos que se enfrontan as áreas
protexidas en España.
Convoca: EUROPARC-España.
Prazo: Aberto ata o 30 de novembro de 2019.

Extracto da Orde do 2 de setembro de 2019, pola que se convoca o
XVIII Premio " JACUMAR" de Investigación en acuicultura. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 218, 11-09-2019, Páx: 48459)
Destinatarios: Poderán optar ao premio de Investigación en acuicultura todos os equipos de
investigación que efectúen os seus traballos en centros de investigación, públicos ou
privados, situados en España ou no territorio de calquera outro Estado da Unión Europea.
Obxecto: Fomentar a investigación pesqueira no ámbito da pesca marítima, que ten como
obxectivos esenciais, entre outros o desenvolvemento da acuicultura, todo iso de
conformidade co establecido no artigo 85 da Lei 3/2001, do 26 de marzo de Pesca Marítima
do Estado.
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Prazo: 15 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE.

Unión europea
European Green Leaf Award (EGLA) 2021 - Premio Folla Verde
Europea 2011
Destinatarios: Cidades dos Estados membros da UE, países candidatos da UE, Islandia,
Liechtenstein, Noruega e Suíza.
Obxecto: Está aberto a pobos e cidades con entre 20.000 e ata 100.000 habitantes, para
recoñecer e promover os seus esforzos cara a unha mellor xestión ambiental e resultados.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o14 de outubro de 2019 ás 23:59 CEST (GMT +2) .

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

Premio á planificación da mobilidade urbana sostible - 8º Premio
SUMP
Destinatarios: O concurso está aberto ás autoridades locais da Unión Europea, o Espazo
Económico Europeo (Noruega, Islandia e Liechtenstein), países candidatos da UE (Albania,
Macedonia do Norte, Montenegro, Serbia, Turquía) e países candidatos potenciais da UE que
forman parte do Proceso de Estabilización e Asociación (Bosnia e Herzegovina, Kósovo ) que
iniciaron ou completaron o desenvolvemento dun Plan de Mobilidade Urbana Sostible.
Obxecto: O obxectivo do premio é fomentar a adopción de Plans de Mobilidade Urbana
Sostible (SUMP) por parte das autoridades locais de Europa e recompensar os logros
sobresaíntes na área temática prioritaria de cada ano.
O tema do 8º Premio SUMP é "Camiñada e ciclismo seguros".
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o 31 de outubro de 2019 - 24:00 (CET).

European Green Capital Award 2022 (EGCA) - Premio Capital Verde
Europea
Destinatarios: Cidades dos Estados membros da UE, países candidatos da UE, Islandia,
Liechtenstein, Noruega e Suíza.
Obxecto: O premio Capital Verde Europea ( EGCA), agora no seu 13 º ano, outórgase
anualmente a unha cidade europea con máis de 100.000 habitantes que demostrou ser un
líder en sustentabilidade ambiental, social e económica.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: 14 de outubro de 2019 ás 23:59 CEST (GMT +2) .

Internacional
II Premio Internacional de Investigación sobre xustiza territorial Just
Side
Destinatarios: Consultar bases
Obxecto: A Rede JUST-Side publicou as bases da segunda convocatoria do Premio
Internacional de Investigación sobre Xustiza Territorial da Rede Temática “Xustiza e
Sustentabilidade no Territorio a través de Sistemas de Infraestruturas de Datos Espaciais”
(JUST-SIDE).
O obxectivo xeral desta Rede é promover a xustiza territorial e a sustentabilidade das
políticas públicas, cumprindo os obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS) da
Axenda 2030 da ONU.
Convoca: CYTED
Prazo: Ata o 15 de outubro de 2019.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
Boas prácticas Sogama para unha volta ao cole en clave R
Contido: Coa pretensión de facer un pouco máis levadío o retorno ás aulas, minimizar o impacto
no peto dos fogares e protexer o medio ambiente, é importante a planificación previa e unha
avaliación minuciosa das medidas a poñer en marcha, evitando así o uso desmedido de recursos.
Pensar en clave “R” constitúe o primeiro mandamento a seguir, toda vez que a redución, a
reutilización e a reciclaxe poden resultar de gran axuda.
Organizador: SOGAMA

CONGRESOS
Estatal
III Congreso Nacional de Xestión de RAEE 2019
Contido: O desenvolvemento tecnolóxico aplicado á reciclaxe de RAEE como oportunidade para
os expertos.
Lugar: Toledo.
Organizador: OfiRaee.
Inscrición: Cubrir boletín de inscrición.
Data de Inicio: 17-10-2019
Data de fin: 18-10-2019

I Congreso Internacional de Reciclaxe de Residuos de Construción e
Demolición
Contido: O Congreso ten como obxectivo a divulgación do coñecemento a nivel internacional
para a correcta xestión dos RCD e o uso eficiente e viable dos materiais reciclados, dando a
coñecer as experiencias máis relevantes e as ferramentas actuais tanto legais para o control da
súa xestión, como normativas de regulación para o uso e aplicacións dos áridos reciclados.
Lugar: Madrid.
Organizador: Sector del Reciclaje en España.
Data de Inicio: 30-10-2019
Data de fin: 31-10-2019

Unión europea
Semana Europea das Rexións e as Cidades
Contido: Evento anual de catro días durante o cal as cidades e rexións mostran a súa capacidade
para crear crecemento e emprego, implementar a política de cohesión da Unión Europea e
demostrar a importancia do nivel local e rexional para a boa gobernanza europea.
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Durante a segunda xornada de traballo, a Xunta ofrecerá unha conferencia centrada na achega
galega á loita contra o cambio climático a través da presentación da futura Estratexia Galega de
Cambio Climático e Enerxía 2050 (EGCCE). Esta folla de roteiro en materia de clima e enerxía ten
como obxectivo global conseguir a neutralidade climática de Galicia antes do ano 2050 e para
conseguilo, aposta pola implementación de enerxías renovables, o aproveitamento da absorción
de CO2 dos montes galegos e a mellora da eficiencia enerxética en todos os sectores.
Lugar: Bruselas.
Organizador: Comité das Rexións.
Data de Inicio: 07-10-2019
Data de fin: 10-10-2019

Internacional
Smart City Expo World Congress (SCEWC)
Contido: O principal evento internacional sobre cidades e solucións urbanas intelixentes
organizado por Fira de Barcelona. O programa congresual do evento se estruturará en 5 eixos
temáticos: Transformación dixital, Medio ambiente urbano, Mobilidade, Gobernanza e finanzas, e
Cidades inclusivas e compartidas.
Lugar: Barcelona.
Organizador: Fira de Barcelona.
Inscrición: Barcelona.
Data de Inicio: 19-11-2019
Data de fin: 21-11-2019

III Congreso Internacional sobre o potencial dos bosques para a
saúde
Contido: O Congreso vai dirixido a todas as persoas e organizacións interesadas en ampliar o
coñecemento e a capacidade de conservación e valorización da natureza en xeral e dos bosques
de alto valor ecolóxico en particular; ás que desenvolven actividades no medio natural; aos
propietarios e propietarias de bosques públicos ou privados; a profesionais, responsables, persoal
técnico e de investigación en ciencias da saúde, benestar, medio ambiente e xestión forestal; ao
alumnado de posgraos e másteres, e a doctorandos nestas materias.
Lugar: Girona e a Garrotxa.
Organizador: Asociación Selvans, a Rede de Conservación da Natureza, e o Campus
Patrimonio Cultural e Natural da Universidade de Girona.
Data de Inicio: 07-10-2019
Data de fin: 10-10-2019

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
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mariño e a responsabilidade ambiental, entre outros.
Lugar: Bilbao
Organizador: ISWA e ATEGRUS.
Data de Inicio: 07-10-2019
Data de fin: 09-10-2019

CURSOS
Galicia
Curso de Turismo, Educación e Ocio vinculados á Ornitoloxía na
Costa Norte de Galicia
Contido: A actividade está dirixida á mocidade con interese polas aves silvestres en particular e
a natureza en xeral, con vontade de iniciarse de maneira activa nas claves do turismo ornitolóxico
e na práctica da ornitoloxía como forma de lecer persoal e/ou en familia.
Organizador: Concello do Vicedo e o Concello de Mañón, coa colaboración do CEIDA e
SEO/Birdlife.
Inscrición: A inscrición é gratuita e as prazas son limitadas.
Data de Inicio: 04-10-2019
Data de fin: 06-10-2019

Curso Online Avanzado de Interpretación do Patrimonio: Deseño de
Visitas Guiadas Interpretativas
Contido: Adquirir os coñecementos, destrezas e actitudes necesarias para que exista unha
comunicación temática, organizada, relevante e amena co público que visita os espazos con valor
patrimonial no seu tempo de ocio, fomentando neles o desenvolvemento de actitudes de aprecio
e custodia polo patrimonio presentado.
Lugar: Online
Organizador: CEIDA
Data de Inicio: 29-10-2019
Data de fin: 30-11-2019

RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2019 pola que se convocan
cursos na área de incendios forestais da Comunidade Autónoma de
Galicia.
Contido: -Curso de incendios forestais: categoría xefe/a de brigada.
-Curso de incendios forestais: categoría condutor/a de motobomba.
-Curso de incendios forestais: categoría de emisorista.
-Curso de incendios forestais: categoría de técnico/a de base.
-Curso de incendios forestais: categoría de técnico/a de brigada helitransportada.
Lugar: Santiago de Compostela
Organizador: Escola Galega de Administración Pública
Inscrición: Vinte días contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no
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DOG.
Data de Inicio: 21-10-2019
Data de fin: 29-11-2019

Estatal
Edición 2020 do Máster en Espazos Naturais Protexidos
Contido: Programa de máster dedicado monográficamente aos espazos protexidos, está dirixido
a quen desenvolva ou busque desenvolver a súa actividade profesional no ámbito da
conservación da natureza, tanto xestores e técnicos que queiran completar a súa formación
específica, como mozos titulados interesados en traballar neste campo.
Vixésima edición dun programa propio de posgrao, iniciado en 2001, que se estrutura en módulos
temáticos impartidos de xaneiro a decembro de 2020, nun horario concentrado cara á fin de
semana, e que inclúen clases teóricas, talleres, prácticas, unha viaxe de estudos e un traballo
práctico individual.
Lugar: Madrid.
Organizador: Fundación F. González Bernáldez y EUROPARC-España,.
Inscrición: Envío de preinscricións ata o 31 de outubro.
Data de Inicio: 02-01-2020
Data de fin: 31-12-2020

XORNADAS
Galicia
Xornadas de presentación e seguimento da Oficina Técnica do Pacto
dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía
Contido: A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a través da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, comprácelles convidarlles ás seguintes Xornadas de
presentación e seguimento da Ofincia Técnica de Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía que
terán lugar nas seguintes datas:
- Laxe, 1 de outubro.
- Marín, 22 de outubro.
- Sober, 5 de novembro.
- Mondoñedo, 12 de novembro.
- Cambre, 19 de novembro.
O Pacto de Alcaldes polo Clima e a Enerxía é unha iniciativa da Comisión Europea que agrupa
miles de autoridades locais e rexionais co compromiso voluntario de aplicar nos seus territorios os
obxectivos climáticos e enerxéticos da UE.
Lugar: Varios.
Organizador: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Data de Inicio: 01-10-2019
Data de fin: 19-11-2019
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Outras CCAA
Encontro nacional do Pacto dos Alcaldes - Análise e futuro do Pacto
dos Alcaldes en España
Contido: Tras máis de 10 anos de Pacto dos Alcaldes e máis de 2.300 concellos, comarcas,
provincias e rexións participando no Pacto dos Alcaldes en España, é necesario unha análise de,
- Os efectos e resultados do Pacto dos Alcaldes en España
- As necesidades e problemas dos concellos e outras entidades
- O recoñecemento e a conexión do Pacto dos Alcaldes coas políticas rexionais e estatais
Así como pensar conxuntamente cara onde debe moverse e evolucionar o Pacto dos Alcaldes nos
próximos anos.
Lugar: Málaga.
Organizador: Oficina de Pacto dos Alcaldes da UE.
Data de Inicio: 17-10-2019
Data de fin: 17-10-2019

Xornada técnica para introducir ás empresas na economía circular
Contido: Presentar diferentes solucións para implementar a economía circular nas empresas e
coñeceremos de primeira man os retos e estratexias das empresas líderes de diferentes sectores
en canto á economía circular e os materiais plásticos.
Lugar: PATERNA (Valencia)
Organizador: AIMPLAS
Inscrición: Antes do 20 de outubro.
Data de Inicio: 29-10-2019
Data de fin: 29-10-2019

Unión europea
Presentación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía
2050.
Contido: A presentación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 abrirá a
participación galega na Semana Europea das Rexións e as Cidades que se celebrarán do 7 ao 10
de outubro próximos, coordinada polo Comité das Rexións e a Dirección Xeral de Política Rexional
da Comisión Europea.
A Estratexia, promovida pola Xunta de Galicia, ten un obxectivo global: acadar a neutralidad
climática para o ano 2050.
A consecución deste obxectivo basease na implementación de enerxías renovables, aproveitar a
absorción de CO2 dos montes galegos e mellorar a eficiencia enerxética en tódolos sectores.
Ademáis da mitigación de emisións, a Estratexia Galega prevé outros tres ámbitos de actuación: a
adaptación aos efectos do cambio climático, a sensibilización da cidadanía e a investigación e a
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innovación.
Lugar: Bruselas
Organizador: Xunta de Galicia a través da súa Dirección Xeral de Calidade Ambiental e
Cambio Climático da Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda
Data de Inicio: 08-10-2019
Data de fin: 08-10-2019

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
II Encontro Internacional Foro Humboldt Coruña
Contido: O Foro Humboldt Coruña constitúese no ano 2017 como un ámbito de estudo e debate
impulsado por institucións da comarca coruñesa que sitúa como referencia a figura do científico
Alexander von Humboldt.
Este II Encontro Internacional pretende continuar co estudo da figura de Humboldt e a súa visión
da natureza, así como a súa vinculación coa cidade da Coruña.
Lugar: A Coruña.
Organizador: Foro Humboldt Coruña.
Inscrición: formacion@ceida.org - Tf. 981 630 618
Data de Inicio: 10-10-2019
Data de fin: 10-10-2019

IV Encontro Internacional do lixo mariño
Contido: Cuarta edición do encontro internacional onde se falará das Crebas (todo aquelo
recollido nas praias, devolto polo mar e susceptible de ser reutilizado) como Arte, como medio de
transmisión dunha realidade de intoxicación do planeta por plásticos que van parar ao mar.
Temos a certa experiencia de que á sociedade non lle gusta mirar de fronte esta realidade a
menos que se faga algo bonito e extraordinario co lixo. E o firme convencemento de que os
obradoiros artísticos con lixo mariño son unha magnífica experiencia sensorial que facilita moito a
comprensión e sensibilización acerca desta problemática. O encontro inclúe limpeza de praias e
obradoiros artísticos.
Organizador: Mar de Fábula. RetoqueRetro. CEIDA.
Inscrición: Prazas limitadas. formacion@ceida.org - tf. 981 630 618
Data de Inicio: 04-10-2019
Data de fin: 06-10-2019

Estatal
Madrid Summit 2019 - Empresas pola Mobilidade
Contido: Madrid Summit 2019 é un evento único e unha cita imprescindible para aqueles
representantes de grandes empresas que apostan polo crecemento sostible desde o punto de
vista económico, social e ambiental.
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Lugar: Madrid.
Organizador: Summit
Inscrición: Inscrición gratuíta.
Data de Inicio: 10-10-2019
Data de fin: 10-10-2019

Unión europea
Reunión Anual do Programa de Mares Rexionais
Contido: A 21ª Reunión Anual Global dos Convenios e Plans de Acción dos Mares Rexionais
levaráse a cabo en Berlín.
A reunión deliberará entre outros temas, sobre o progreso na implementación das Direccións
Estratéxicas dos Mares Rexionais 2017-2020 e iniciará o diálogo para un novo documento de
orientación estratéxica posterior a 2020; revisar o progreso na implementación dos compromisos
voluntarios da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Océano 2017 e as achegas dos Mares
Rexionais á Conferencia das Nacións Unidas sobre o Océano de xuño de 2020; discutir a achega
dos mares rexionais ao plan de implementación da nova estratexia mariña e costeira para o
PNUMA 2020-2030; incluíndo formas de incorporar o cambio climático e as solucións baseadas na
natureza no Programa de Mares Rexionais; entre outros.
Lugar: Berlín.
Organizador: Secretaría del Convenio de Helsinki
Data de Inicio: 03-10-2019
Data de fin: 05-10-2019

EU WATER INNOVATION CONFERENCE 2019 - EUWIC
Contido: O evento máis importante do ano sobre auga e innovación en Europa. O evento EU
Water Innovation Conference 2019: Accelerating action to tackle water pollution and
enhance EU preparedness to water- related climate change impacts (# EUWIC) servirá para
inspirar aos innovadores do sector cos casos de éxito máis relevantes, e para presentar as
principais estratexias comunitarias en materia de auga e adaptación ao cambio climático.
Lugar: Zaragoza.
Organizador: Comisión Europea.
Data de Inicio: 11-12-2019
Data de fin: 13-12-2019

Internacional
Climathon 2019: Cities. Hacking. Solutions. Global Climathon Day
Contido: Climathon é unha plataforma durante todo o ano que traduce solucións de acción
climática en proxectos tanxibles, apoiando a empresas e start- ups climáticamente positivas e
abordando cambios nas políticas locais.

26 de 29

ACTIVIDADES
Organizador: Climate-KIC
Data de Inicio: 25-10-2019
Data de fin: 25-10-2019
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