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NORMATIVA
AGRICULTURA ECOLÓXICA
Outras CCAA
Decreto 21/2019, do 31 de maio, polo que se regula o exercicio de
funcións en materia certificación e control da produción ecolóxica en
La Rioja e se aproba o Regulamento de Funcionamento e Réxime
Interno do Consello da Produción Agraria Ecolóxica de La Rioja.
(Boletín Oficial de La Rioja, Num: 68, 05-06-2019, Páx: 8507)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ATMÓSFERA E CLIMA
Comunitaria
REGULAMENTO (UE) 2019/1021 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO
CONSELLO do 20 de xuño de 2019 sobre contaminantes orgánicos
persistentes (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 169, 25-062019, Páx: 45)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS MARÍTIMAS
Galicia
Medida 16 (2009) relativa á Emenda do Anexo II do Protocolo do
Tratado
Antártico
sobre
Protección
do
Medio
Ambiente,
«Conservación da fauna e flora antárticas», adoptada na XXXII
Reunión Consultiva do devandito Tratado, celebrada en Baltimore do
6 ao 17 de abril de 2009. (Diario Oficial de Galicia, Num: 139, 11-062019, Páx: 60849)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 11 de xuño de 2019, da Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 7
de xuño de 2019, polo que se aproban os obxectivos ambientais do
segundo ciclo das estratexias mariñas españolas (Boletín Oficial del
Estado, Num: 142, 14-06-2019, Páx: 62424)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 12 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 11 do
Plan xeral de ordenación municipal POL-31, no concello de Oleiros
(expediente 2019AAE2309; código 2185/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 121, 27-06-2019, Páx: 30553)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Proxecto sectorial PS-6 da área
de usos complementarios, previsto no Plan sectorial do Campus
Científico Tecnolóxico do Mar nos terreos da ETEA en Vigo
(expediente 2018AAE2274; código 2162/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 122, 28-06-2019, Páx: 30764)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal nos ámbitos dos polígonos P.P-1 e P.P-2, no
concello de Narón (expediente 2019AAE2303; código 2179/2019).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 117, 21-06-2019, Páx: 29829)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
para integración das infraestruturas ferroviarias e conexións coa
trama urbana, no concello de Láncara (expediente 2019AAE2296;
código 2171/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 108, 10-06-2019,
Páx: 27883)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de maio de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 2 do
Plan de sectorización CC1-1ª fase, no concello de Outeiro de Rei
(expediente 2019AAE2297; código 2172/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 107, 07-06-2019, Páx: 27662)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan
especial
director
de
ordenación e rehabilitación do Camiño Francés (PE-3), concello
de Santiago de Compostela (expediente 2019AAE2300; código
2176/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 111, 13-06-2019, Páx:
28412)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de maio de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público
o informe ambiental estratéxico da modificación puntual das
normas subsidiarias de planeamento para a ampliación do Museo
do Mar, no concello de Cervo (expediente 2019AAE2298; código
2174/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 107, 07-06-2019, Páx:
27664)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público
o informe ambiental estratéxico da modificación puntual das
normas subsidiarias de planeamento en Matela, CC1-2ª fase, no
concello de Outeiro de Rei expediente 2018AAE2251; código
2175/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 111, 13-06-2019, Páx:
28414)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do instrumento de ordenación
provisional no lugar do Campo no concello de Mesía (expediente
2018AAE2184; código 2194/2019) (Diario Oficial de Galicia, Num:
111, 13-06-2019, Páx: 28415)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial
de
infraestruturas
e
dotacións
en
solo
rústico
de
especial
protección
de
infraestruturas para implantación de equipamentos públicos, no
concello de Burela (expediente 2019AAE2294; código 2168/2019)
(Diario Oficial de Galicia, Num: 107, 07-06-2019, Páx: 27661)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 1 do Plan
xeral de ordenación municipal no concello de Petín (expediente
2019AAE2295; código 2169/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num:
108, 10-06-2019, Páx: 27882)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias na unidade de execución UE-8b, no concello de Cambre
(expediente 2019AAE2307; código 2183/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 111, 13-06-2019, Páx: 28413)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de maio de 2019, da Dirección
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai
ambiental estratéxico da modificación puntual
ordenación municipal na zona da rúa Traballo

Xeral de Calidade
público o informe
do Plan xeral de
e rúa Batán, no
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concello de Oleiros (expediente 2019AAE2299; código 2173/2019).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 108, 10-06-2019, Páx: 27884)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
para hotel e apartamentos de natureza en solo rústico en Meirás,
concello de Valdoviño, promovido por El Quijote, S.C. (expediente
2018AAE2266; código 2170/2019) (Diario Oficial de Galicia, Num:
107, 07-06-2019, Páx: 27663)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a memoria
ambiental correspondente ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica do Plan xeral de ordenación municipal de Rianxo. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 104, 04-06-2019, Páx: 27097)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial para a ampliación do parque
empresarial de Castro de Ribeiras de Lea, promovido por Xestur,
S.A., no concello de Castro de Rei (expediente 2019AAE2306; código
2182/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 117, 21-06-2019, Páx:
29830)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da delimitación do solo do núcleo rural da
Granda, no concello de Alfoz (expediente 2019AAE2305; código
2181/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 117, 21-06-2019, Páx:
29828)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 5 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 1 do Plan
xeral de ordenación municipal, no concello de Soutomaior
(expediente 2019AAE2308; código 2184/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 117, 21-06-2019, Páx: 29827)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 14 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público
o informe de impacto ambiental dun proxecto de explotación de
vacún de leite na parroquia de San Vicenzo de Curtis, no concello de
Vilasantar (expediente 2018/0170). (Diario Oficial de Galicia, Num:
122, 28-06-2019, Páx: 30763)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola dunha parcela na parroquia do Burgo, concello de Lugo
(clave 2017/0157). (Diario Oficial de Galicia, Num: 118, 24-06-2019,
Páx: 30000)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de repotenciación do parque
eólico Corme, no concello de Ponteceso (expediente 2017/0030)
(Diario Oficial de Galicia, Num: 122, 28-06-2019, Páx: 30765)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de concentración parcelaria para a
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zona de Gonzar II, no concello do Pino (expediente 2019/0021).
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 106, 06-06-2019, Páx:
27513)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental do proxecto de explotación de vacún de leite
na parroquia de Coucieiro, no concello de Val do Dubra (expediente
2018/0167). (Diario Oficial de Galicia, Num: 116, 20-06-2019, Páx:
29626)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24
Desenvolvemento
impacto ambiental
Gonzar II (O Pino).
Páx: 28803)

de maio de 2019, da Dirección Xeral de
Rural, polo que se fai pública a declaración de
(DIA) da zona de reestruturación parcelaria de
(Diario Oficial de Galicia, Num: 113, 17-06-2019,

Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto da nova planta de fabricación de
compoñentes metálicos para a automoción en Mos (expediente
2019/0062) (Diario Oficial de Galicia, Num: 106, 06-06-2019, Páx:
27514)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola de varias parcelas na parroquia do Castro de Valdeorras,
no concello do Barco de Valdeorras (expediente 2018/0251).
(Diario Oficial de Galicia, Num: null, 18-06-2019, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 16 de maio de 2019, da Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural, polo que se fai pública a modificación da
declaración de impacto ambiental (DIA) da concentración parcelaria
de Vilantime (Arzúa e Santiso). (Diario Oficial de Galicia, Num: 104,
04-06-2019, Páx: 27105)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de explotación da concesión
mineira Xanceda número 7138, concellos de Frades e Mesía (A
Coruña), promovido por Erimsa (clave 2016/0201) (Diario Oficial de
Galicia, Num: 112, 14-06-2019, Páx: 28590)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto dunha planta móbil de xestión de
residuos xerados na obra de melloras na travesía da N-541 na
parroquia de Ventoxo, no concello de Forcarei (Pontevedra)
(expediente 2018/0243). (Diario Oficial de Galicia, Num: 108, 10-062019, Páx: 27881)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2019 pola que se aproba o plan
experimental para a xestión do polbo (Octopus vulgaris) con nasa
para a campaña 2019-2020. (Diario Oficial de Galicia, Num: 103, 0306-2019, Páx: 26725)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

Outras CCAA
Orde AGR/28/2019, do 24 de xuño, da Consellería de Agricultura,
Gandería e Medio Ambiente, pola que se fixan as limitacións e
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períodos hábiles de caza na Comunidade Autónoma de la Rioja para a
tempada cinexética 2019-2020. (Boletín Oficial de La Rioja, Num: 77,
28-06-2019, Páx: 9915)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros da Orde 80/2019, do 24 de maio, da Consellería
de Agricultura, Medio Ambiente e Desenvolvemento Rural, pola que
se fixan os períodos hábiles de caza e as vedas aplicables con
carácter xeral a todo o territorio da comunidade autónoma de
Castilla-La Mancha para a tempada cinexética 2019-2020. (Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 115, 14-06-2019, Páx: 21701)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE FORAL 117E/2019, do 12 de xuño, da Conselleira de
Desenvolvemento Rural, Medio Ambiente e Administración Local,
pola que se aproba a disposición xeral de vedas de caza para a
campaña 2019-2020. (Boletín Oficial de Navarra, Num: 124, 27-062019, Páx: 8003)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde 84/2019, do 25 de maio, da Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente e Desenvolvemento Rural, pola que se modifica o anexo II
da Orde de 8/2019, do 25 de xaneiro, de Vedas de Pesca de 2019.
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 109, 06-06-2019, Páx:
20696)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/987 DA COMISIÓN do 29 de
maio de 2019 polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE)
nº 293/2012 no que se refire ao seguimento das emisións de CO2 dos
vehículos comerciais lixeiros novos homologados nun procedemento
multifásico (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 160, 19-062019, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/986 DA COMISIÓN do 7 de
marzo de 2019 polo que se modifican os anexos I e II do Regulamento
(UE) nº 510/2011 do Parlamento Europeo e do Consello no que se
refire ao seguimento das emisións de CO2 dos vehículos comerciais
lixeiros novos homologados nun proceso multifásico (Diario Oficial de
la Unión Europea, Num: 160, 19-06-2019, Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros do Regulamento nº 83 da Comisión Económica
das Nacións Unidas para Europa (CEPE): Disposicións uniformes
relativas á homologación de vehículos polo que respecta á emisión
de contaminantes segundo as necesidades do motor en materia de
combustible (2019/253) (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
162, 19-06-2019, Páx: 27)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros da Directiva 2013/59/ Euratom do Consello, do 5
de decembro de 2013, pola que se establecen normas de seguridade
básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición
a radiacións ionizantes, e derróganse as Directivas 89/618/ Euratom,
90/641/ Euratom, 96/29/ Euratom, 97/43/ Euratom e 2003/122/
Euratom (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 152, 11-06-2019,
Páx: 128)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Estatal
Resolución do 21 de maio de 2019, da Dirección Xeral de
Biodiversidade e Calidade Ambiental, pola que se inclúen no
Inventario español de zonas húmidas 53 novos humidais da
Comunidade Autónoma da Región de Murcia (Boletín Oficial del
Estado, Num: 139, 11-06-2019, Páx: 61138)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

INFORMACIÓN AMBIENTAL
Comunitaria
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DECISIÓN DELEGADA (UE) 2019/910 DA COMISIÓN do 13 de marzo de
2019 pola que se establece o Programa Plurianual da Unión para a
Recompilación e a Xestión de Datos Biolóxicos, Ambientais, Técnicos
e Socioeconómicos nos Sectores da Pesca e a Acuicultura (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 145, 04-06-2019, Páx: 27)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Galicia
ORDE do 5 de xuño de 2019 pola que se determina a época de perigo
alto de incendios (Diario Oficial de Galicia, Num: 111, 13-06-2019,
Páx: 28372)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Outras CCAA
ORDE FYM/610/2019, do 17 de xuño, pola que se fixa a época de
perigo alto de incendios forestais na Comunidade de Castilla y León.
(Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, Num: 122, 27-06-2019,
Páx: 32476)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros da Orde do 20 de maio de 2019 pola que se
establece a época de perigo alto de incendios forestais do Plan
INFOEX, se regula o uso do lume e as actividades que poidan
provocar incendios durante a devandita época no ano 2019. (Diario
Oficial de Extremadura, Num: 115, 17-06-2019, Páx: 28395)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Outras CCAA
LEI 3/2019, do 17 de xuño, dos espazos agrarios. (Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya, Num: 7900, 19-06-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Comunitaria
Regulamento Delegado (UE) 2019/897 da Comisión, do 12 de marzo
de 2019, polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 748/2012
incluíndo no anexo I a verificación da conformidade baseada no risco
e a aplicación dos requisitos de protección ambiental (Texto
pertinente a efectos do EEE.) (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 144, 03-06-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Outras CCAA
Orde 83/2019, do 23 de maio, da Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente e Desenvolvemento Rural, pola que se procede á
publicación íntegra no Diario Oficial de Castilla-La Mancha da
modificación e as ampliacións do anexo II do documento 2 do Plan de
Xestión de Zonas de Especial Protección para as Aves de Ambientes
Esteparios aprobado pola Orde 63/2017, do 3 de abril. (Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, Num: 107, 04-06-2019, Páx: 20206)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde TEC/596/2019, do 8 de abril, pola que se modifica o anexo do
Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento da
Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do
Catálogo Español de Especies Ameazadas. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 134, 05-06-2019, Páx: 58611)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Outras CCAA
Aprobación definitiva do Plan Director Sectorial de Residuos non
Perigosos da illa de Mallorca ( PDSRNPMA) (Boletín Oficial de Islas
Baleares, Num: 81, 18-06-2019, Páx: 28981)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do conselleiro de Medio Ambiente, Agricultura e Pesca
pola cal se aproba o Programa de Inspeccións de Traslados
Transfronteirizos de Residuos da Comunidade Autónoma das Illas
Baleares 2019 (Boletín Oficial de Islas Baleares, Num: 103, 01-062019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/995 DA COMISIÓN do 17 de xuño
de 2019 pola que se modifica a Decisión de Execución (UE) 2016/2323
pola que se establece a lista europea de instalacións de reciclaxe de
buques con arranxo ao Regulamento (UE) nº 1257/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 160, 19-06-2019, Páx: 28)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DIRECTIVA (UE) 2019/904 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO
CONSELLO do 5 de xuño de 2019 relativa á redución do impacto de
determinados produtos de plástico no medio ambiente (Diario Oficial
de la Comunidad Europea, Num: 155, 12-06-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2019/977 DA COMISIÓN do 13 de xuño de 2019
que modifica os anexos II e IV do Regulamento (CE) nº 396/2005 do
Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos límites
máximos de residuos de aclonifeno, Beauveria bassiana cepa PPRI
5339,
Clonostachys
rosea
cepa
J1446,
fenpirazamina,
mefentrifluconazol e penconazol en determinados produtos (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 159, 17-06-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2019/1004 da Comisión, do 7 de xuño de
2019, pola que se establecen normas relativas ao cálculo, a
verificación e a comunicación de datos sobre residuos de
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conformidade coa Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do
Consello e pola que se derroga a Decisión de Execución C(2012) 2384
da Comisión. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 163, 20-062019, Páx: 66)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2019/1015 da Comisión, do 20 de xuño de 2019,
polo que se modifican os anexos II e III do Regulamento (CE) núm.
396/2005 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo aos
límites máximos de residuos de aminopiralida, captán, ciazofamida,
flutianilo, cresoxim- metilo, lambda- cihalotrina, mandipropamid,
piraclostrobina, espiromesifeno, espirotetramat, teflubenzurón e
tetraconazol en determinados produtos. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 165, 21-06-2019, Páx: 23)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
REGULAMENTO (UE) 2019/1009 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO
CONSELLO do 5 de xuño de 2019 polo que se establecen disposicións
relativas á posta a disposición no mercado dos produtos fertilizantes
UE e modifícanse os Regulamentos (CE) nº 1069/2009 e (CE) nº
1107/2009 e derrógase o Regulamento (CE) nº 2003/2003 (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 170, 25-06-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1030 DA COMISIÓN do 21 de xuño
de 2019 pola que se atrasa a data de expiración da aprobación do
indoxacarbo para o seu uso en biocidas do tipo de produto 18 (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 167, 24-06-2019, Páx: 32)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1101 DA COMISIÓN do 27
de xuño de 2019 polo que se renova a aprobación da substancia
activa tolclofós- metilo con arranxo ao Regulamento (CE) nº
1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
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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: 175, 28-06-2019, Páx: 20)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/989 DA COMISIÓN do 17 de
xuño de 2019 polo que non se renova a aprobación da substancia
activa clorprofam 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: 160, 19-06-2019, Páx: 11)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/994 DA COMISIÓN do 17 de xuño
de 2019 pola que se atrasa a data de expiración da aprobación do
etofenprox para o seu uso en biocidas do tipo de produto 8. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 160, 19-06-2019, Páx: 26)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/961 DA COMISIÓN do 7 de xuño
de 2019 pola que se autoriza unha medida provisional tomada pola
República Francesa de conformidade co artigo 129 do Regulamento
(CE) Nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao
rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e
mesturas químicas (REACH), a fin de restrinxir o uso e a
comercialización de determinadas madeiras tratadas con creosota e
outras substancias relacionadas coa creosota (Diario Oficial de la
Comunidad Europea, Num: 154, 12-06-2019, Páx: 44)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2019/957 DA COMISIÓN do 11 de xuño de 2019
que modifica, polo que respecta ao (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8tridecafluorooctil) silanetriol e os seus TDFA, o anexo XVII do
Regulamento (CE) Nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do
Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a
restrición das substancias e mesturas químicas (REACH) (Diario
Oficial de la Comunidad Europea, Num: 154, 12-06-2019, Páx: 37)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

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) n.°
1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
comercialización de produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do
Regulamento de Execución (UE) n.° 540/2011 da Comisión (Texto
pertinente a efectos do EEE.) (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 173, 27-06-2019, Páx: 39)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2019 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, destinadas ás entidades locais responsables de
sistemas de abastecemento á poboación para a redacción de
plans de emerxencia ante situacións de seca, e se convocan para o
ano 2019 (código de procedemento AU100A). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 118, 24-06-2019, Páx: 29908)
Destinatarios: Poderán ser entidades beneficiarias destas axudas os concellos,
mancomunidades e consorcios responsables dos sistemas de abastecemento á poboación.
Tamén poderán ser beneficiarias as agrupacións de concellos, que a través dun convenio ou
outro instrumento xurídico, xestionen conxuntamente un sistema de abastecemento.
Obxecto: A finalidade das axudas é que as entidades locais responsables de sistemas de
abastecemento á poboación conten cun instrumento básico de planificación para xestionar os
posibles episodios de seca, de tal xeito que se garanta o abastecemento á poboación e se
somente o emprego eficiente dos recursos hídricos.
Convoca: Augas de Galicia
Prazo: Un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

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

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 26 de abril de 2019 pola que se
establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o
ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a
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proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e
de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e á recuperación
da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e
conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así
como
ao fomento da sensibilización ambiental (código de
procedemento PE209C). (Diario Oficial de Galicia, Num: 103, 03-062019, Páx: 26724)
Destinatarios: Consultar Orde do 26 de abril de 2019 (Diario Oficial de Galicia, 14-05-2019 ,
Núm. 91, Páx. 23043)
Obxecto: Consultar Orde do 26 de abril de 2019 (Diario Oficial de Galicia, 14-05-2019 , Núm.
91, Páx. 23043)
Convoca: Consellería do Mar.
Prazo: Consultar Orde do 26 de abril de 2019.

Estatal
Extracto da Resolución 13 de xuño de 2019 da Dirección da
Fundación Biodiversidade, F. S. P., pola que se aproba o incremento
da dotación global da Convocatoria de Axudas para a avaliación da
biodiversidade terrestre española 2019. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 146, 19-06-2019, Páx: 34449)
Destinatarios: Resolución do 12 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, pola que se publican as bases reguladoras da concesión de axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, para a avaliación da biodiversidade terrestre española (anexo I).
BOE núm. 107, do 4 de maio de 2019.
Obxecto: Resolución do 12 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
pola que se publican as bases reguladoras da concesión de axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, para a avaliación da biodiversidade terrestre española (anexo I).
BOE núm. 107, do 4 de maio de 2019.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: Consultar bases reguladoras.

Orde CNU/631/2019, do 7 de xuño, 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 investigación
científica de excelencia. (Boletín Oficial del Estado, Num: 138, 10-062019, Páx: 60586)
Destinatarios: Consultar artigo 4. Beneficiarios.
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 investigación
científica de excelencia e da ciencia en aberto, en apoio aos diferentes axentes que operan
no sistema español de ciencia, tecnoloxía e innovación.
Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.
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Prazo: Establecido en cada convocatoria.

Extracto da Resolución 13 de xuño de 2019 da Dirección da
Fundación Biodiversidade, F. S. P., pola que se aproba o incremento
da dotación global da Convocatoria de Axudas para a conservación
da biodiversidade mariña en España 2019. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 146, 19-06-2019, Páx: 34450)
Destinatarios: Resolución do 12 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, pola que se publican as bases reguladoras da concesión de axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, para a conservación da biodiversidade mariña en España (anexo
II). BOE núm. 107, do 4 de maio de 2019.
Obxecto: Resolución do 12 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
pola que se publican as bases reguladoras da concesión de axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, para a conservación da biodiversidade mariña en España (anexo
II). BOE núm. 107, do 4 de maio de 2019.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica
Prazo: Consultar bases reguladoras.

Extracto da Resolución 6 de maio de 2019 da Dirección da Fundación
Biodiversidade,
F. S. P., pola que se aproba a publicación da
Convocatoria de concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia
competitiva,
para
a
contratación
de
persoas
desempregadas do Programa empleaverde cofinanciado polo Fondo
Social Europeo (FSE) no marco do Programa Operativo Emprego,
Formación e Educación 2014-2020. (Boletín Oficial del Estado, Num:
111, 09-06-2019, Páx: 24856)
Destinatarios: Persoas xurídicas privadas con ou sen ánimo de lucro legalmente
constituídas, debidamente inscritas no rexistro correspondente, con personalidade xurídica
propia e sede en España.
Obxecto: Subvencións para a contratación de persoas desempregadas a tempo completo por
un período mínimo de 6 meses en entidades que estean vinculadas directa ou indirectamente
coa economía verde e/ou azul ou entidades que, non estando vinculadas, xeren emprego que
contribúa a unha liña de negocio sustentable ou á xestión dunha mellora ambiental na
entidade.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: Aos 6 meses da publicación da convocatoria ata o día 17 de febreiro de 2020 ata as
14:00 horas.

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

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

EMPREGO PÚBLICO
Local
Convocatoria para a contratación laboral temporal de 2 xefes de
brigada, 2 peóns-condutores e 6 peóns para as brigadas de
prevención de incendios. Concello de Boborás (BOP Ourense, Num:
146, 27-06-2019, Páx: 4)
Destinatarios: As bases que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
web: www.boboras.gal
Obxecto: Mediante a resolución da Alcaldía do 25 de xuño do 2019 aprobáronse as bases
reguladoras ás que se axustará o concursooposición para a selección e contratación
temporalmente de 2 xefes de brigada, 2 peóns-condutores e 6 peóns.
Convoca: Concello de Boborás
Prazo: 5 días hábiles contados desde o seguinte á publicación deste anuncio no BOP.

Convocatoria para selección de dous condutores para o vehículo
motobomba municipal durante a campaña de prevención e
extinción de incendios 2019. Concello de Aranga (BOP A Coruña,

21 de 30

CONVOCATORIAS
Num: 120, 27-06-2019)
Destinatarios: Consultar 3º.-Condicións dos aspirantes.
Obxecto: O obxecto da presente convocatoria é a contratación laboral de carácter temporal ,
de dous condutores para o vehículo motobomba municipal durante a campaña do ano 2019,
que comenza no mes de xullo de 2019 , cunha duración de tres meses e medio.
Convoca: Concello de Aranga
Prazo: Sete días naturais dende o día seguinte á insercción do anuncio da convocatoria no
BOP.

Convocatoria selección persoal laboral temporal para a prevención e
defensa contra incendios forestais e condutores de motobomba.
Concello de Láncara
(BOP Lugo, Num: 147, 28-06-2019)
Destinatarios: As bases aprobadas están colgadas na sede electrónica do Concello de
Láncara na seguinte dirección http:/lancara.sedelectronica.gal
Obxecto: -Un xefe de brigada.
-Un peón condutor.
-Tres peóns.
-Tres condutores de VMB.
Convoca: Concello de Láncara
Prazo: Dez días naturais contados a partir do seguinte á data de publicación no BOP.

Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 xefe de
brigada, 1 peón-condutor e 3 peóns para as brigadas contra os
incendios forestais. Concello de Xunqueira de Ambía (BOP Ourense,
Num: 146, 27-06-2019, Páx: 15)
Destinatarios: As bases se atopan a disposición do público no concello e na páxina web do
Concello de Xunqueira de Ambía.
Obxecto: Convocatoria de selección de persoal “Brigada de incendios” para a provisión dos
seguintes postos de traballo:
-1 xefe de brigada,
-1 peón-condutor,
-3 peóns.
Convoca: Concello de Xunqueira de Ambía
Prazo: Cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.

Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal para a
creación de dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios.
Concello de Sandiás (BOP Ourense, Num: 146, 27-06-2019, Páx: 5)
Destinatarios: O texto íntegro das bases de selección publicarase no taboleiro de anuncios
do Concello de Sandiás, situado nas oficinas municipais, na súa páxina web (www.sandias.es)
e na sede electrónica (sandias.sedelectronica.gal)
Obxecto: Número e denominación das prazas:
-8 traballadores como peóns de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais
con disposición de condución.
-2 traballadores como xefes de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
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Convoca: Concello de Sandiás
Prazo: Cinco días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no
BOP.

Galicia
ANUNCIO polo que se fai pública a convocatoria e as bases
específicas para a selección dunha praza de persoal temporal.
Fundación Cetmar. (Diario Oficial de Galicia, Num: 120, 26-06-2019,
Páx: 30369)
Destinatarios: Consultar as bases da convocatoria..
Obxecto: Anunciar a aprobación da convocatoria e das bases específicas para a selección
dunha praza de persoal para o proxecto Seafood-AGE.
Convoca: Centro Tecnolóxico do Mar - Fundación CETMAR
Prazo: 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio.

PREMIOS
Galicia
ORDE do 11 de xuño de 2019 pola que se modifica a Orde do 3 de
abril de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras e se
convocan os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de
Galicia (Premios RSE Galicia). (Diario Oficial de Galicia, Num: 112, 1406-2019, Páx: 28512)
Destinatarios: Consultar a Orde do 3 de abril de 2019.
Obxecto: Consultar a Orde do 3 de abril de 2019.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: Consultar a Orde do 3 de abril de 2019.

Internacional
Concurso Mundial de Vídeos para Mozos 2019
Destinatarios: Os participantes deben ter entre 18 e 30 anos, e deben presentar un vídeo
dun máximo de 3 minutos antes do 28 de xullo de 2019 que trate sobre un dos temas
seguintes: Solucións baseadas na natureza para a alimentación e a saúde humana; Cidades e
acción local para combater o cambio climático; e Solucións baseadas na natureza para
equilibrar o uso da terra para as persoas e os ecosistemas.
Obxecto: O obxectivo é promover un enfoque integrado das propostas, e ampliar o seu
alcance, para poder mobilizar á mocidade mundial na liña do Cume de Acción Mundial sobre o
Clima convocada polo Secretario Xeral da ONU, António Guterres, o próximo mes de
setembro.
Convoca: Nacións Unidas.
Prazo: Antes do 28 de xullo de 2019.
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ACTIVIDADES
CONGRESOS
Estatal
I Edición do Congreso Nacional de Traballos de Fin de Grado (TFG’s) e
Traballos de Fin de Máster (TFM’s) de contido ambiental.
Contido: Lanzar unha mensaxe a toda a sociedade para acelerar a transición ecolóxica e avanzar
cara á sustentabilidade. Queremos que este I Congreso Nacional de TFG’ s e TFM’ s de temática
ambiental 2019 sirva de impulso para cumprir os retos que comprometen a España no marco da
Axenda 2030 da ONU e os obxectivos da UE para 2020, 2030 e 2050. A avanzar desde a
comunidade científica e educadora cara a un modelo de desenvolvemento sustentable, baseado
nas Enerxías Renovables, a Economía Circular, a preservación da Biodiversidade, o Residuo Cero,
a Saúde Ambiental e Alimentaria… e todo iso a través dunha transición rápida, pero xusta, dentro
das nosas sociedades, pero tamén entre todos os países da Terra.
Lugar: Burgos.
Organizador: Universidade de Burgos.
Inscrición: Cubrir formulario e enviar a ubuverde@ubu.es
Data de Inicio: 06-11-2019
Data de fin: 09-11-2019

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

ISWA 2019
Contido: O congreso basearase nun programa científico que se centrará na xestión sostible dos
refugallos, a economía circular e a eficiencia dos recursos, destacando as estratexias futuras, as
tecnoloxías novas e intelixentes, os recheos sanitarios e os vertedoiros de peche, a xestión de
residuos nos países en desenvolvemento, os residuos en enerxía, redución dos residuos,
prevención, reutilización e reciclaxe, cambio climático, saúde, minería urbana, o problema do lixo
mariño e a responsabilidade ambiental, entre outros.
Lugar: Bilbao
Organizador: ISWA e ATEGRUS.
Inscrición: Inscrición anticipada como moi tarde o 17 de xuño de 2019.
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Data de Inicio: 07-10-2019
Data de fin: 09-10-2019

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

RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2019 pola que se convocan as
actividades de formación continua correspondentes ao segundo
semestre do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas
instrumentais do sector público autonómico e da Administración
institucional.
Contido: Consultar Anexo II.
Lugar: Teleformación e localidades varias
Organizador: Escola Galega de Administración Galega.
Inscrición: 10 días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.
Data de Inicio: 17-09-2019
Data de fin: 25-11-2019

Os bosques
cambiante

antigos,

refuxios

de

biodiversidade

nun

mundo

Contido: O obxectivo principal do curso é coñecer os aspectos de maior relevancia en relación
aos valores naturais e á biodiversidade que albergan os bosques antigos, centrado no seu papel
como reservorios de biodiversidade, xenética e específica.
Lugar: Lugo (IBADER)
Organizador: USC. Cursos de Verán 2019
Inscrición: Ata o 28 de xuño.
Data de Inicio: 08-07-2019
Data de fin: 11-07-2019
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Cambio Climático: as cinco fases do duelo
Contido: Introdución, dende o punto de vista científico, ao cambio climático e discusión dende a
multidisciplenariedade (xornalismo, economía, dxeopolítica, enerxías e sustentabilidade, etc.) da
mitigación dos seus efectos, a nosa adaptación e a conservación do medio ambiente.
Lugar: Facultade de Física da Universidade de Santiago de Compostela.
Organizador: USC - Cursos de Verán 2019
Inscrición: Cubrir formulario.
Data de Inicio: 02-09-2019
Data de fin: 06-09-2019

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

As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das Reservas da
Biosfera Terras do Miño e os Ancares lucenses e montes de
Cervantes, Navia e Becerreá
Lugar: (IBADER) Campus Universitario de Lugo; Estación Científica do Courel, Seoane do
Courel.
Organizador: USC - Curso de Verán 2019
Inscrición: Cubrir formulario
Data de Inicio: 15-07-2019
Data de fin: 18-07-2019

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

XORNADAS
Galicia
Xornada Mulleres
protexidas

dinamizadoras

do

rural

en

áreas

naturais

Contido: -Recoñecer o papel das mulleres na conservación da natureza e no uso sostible dos
recursos naturais.
-Dar visibilidade ao papel das mulleres nas áreas protexidas e en proxectos de dinamización do
eido rural.
-Poñer en valor o punto de vista feminino na toma de decisións.
-Coñecer experiencias de éxito neste ámbito.
Lugar: Castelo de Santa Cruz (Oleiros)
Organizador: CEIDA e Dirección Xeral de Patrimonio Natural, Xunta de Galicia.
Data de Inicio: 12-07-2019
Data de fin: 12-07-2019

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
XV Encontro de Voluntariado e Bioblitz do Proxecto Ríos
Contido: Actividade polas riberiras do río Grou para coñecer o seu patrimonio natural realizando
unha descuberta de biodiversidade (bioblitz)
Lugar: Río Grou.
Organizador: Adega.
Inscrición: Inscrición 981 57 00 99 / 619 672 038 ou no e-mail: pacobanhobre@adega.gal
Data de Inicio: 06-07-2019
Data de fin: 06-07-2019

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

Programa de voluntariado en Parques Nacionais 2019: Asociación de
Ciencias Ambientales (ACA)
Contido: A Asociación de Ciencias Ambientais (ACA) pon en marcha un ano máis o Proxecto de
Voluntariado en Parques Nacionais 2019, financiado polo Organismo Autónomo Parques Nacionais
(OAPN), dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica (MITECO).
O obxectivo do proxecto é establecer unha rede de persoas voluntarias que permita dar difusión e
apoiar as actividades de seguimento dos efectos do cambio climático en Parques Nacionais de
alta montaña, contribuíndo á identificación e seguimento das poboacións de macroinvertebrados
dos seus ríos.
Durante 2019 o proxecto desenvolverase no Parque Nacional de Picos de Europa, o Parque
Nacional e Natural de Sierra Nevada, o Parque Nacional Monte Perdido, o Parque Nacional de
Sierra Guadarrama e o Parque Nacional de Aigüestortes e Lago de San Mauricio. Realizaranse
varios campos na primavera, verán e outono ao longo de 2019.
Lugar: Varios.
Organizador: Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
Data de Inicio: 15-05-2019
Data de fin: 31-10-2019
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BIBLIOGRAFÍA
MONOGRAFÍAS
NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS XUÑO 2019. CEIDA. Publicacións da
Biblioteca e Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, a maior
parte dos materiais están dispoñibles en préstamo, e si non pode
achegarse ata a sede a recollelos, dispoñen dun servizo de envío
postal.
NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS MAIO 2019. CEIDA. Publicacións da
Biblioteca e Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, a maior
parte dos materiais están dispoñibles en préstamo, e si non pode
achegarse ata a sede a recollelos, dispoñen dun servizo de envío
postal.
Preventing plastic waste in Europe. European Environment Agency,
2019

RECURSOS ELECTRÓNICOS
O mar non é un vertedoiro
Small increase in EU’s total greenhouse gas emissions in 2017, with
transport emissions up for the fourth consecutive year
Máis do 85 % das zonas de baño de Europa foron cualificadas como
excelentes pola calidade da auga
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