Xaneiro 2019

CONTIDO
Normativa

2

Convocatorias

28

Actividades

40

Bibliografía

44

1 de 45

Xaneiro 2019

NORMATIVA
ATMÓSFERA E CLIMA
Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2018/2066 DA COMISIÓN do 19
de decembro de 2018 sobre o seguimento e a notificación das
emisións de gases de efecto invernadoiro en aplicación da Directiva
2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello e polo que se
modifica o Regulamento (UE) nº 601/2012 da Comisión( Diario Oficial
de la Unión Europea, Num: 334, 31-12-2018, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2018/2079 DA COMISIÓN do 19 de
decembro de 2018 relativa á aprobación da función de condución a
vela con motor ao ralentí como tecnoloxía innovadora para reducir as
emisións de CO2 dos turismos, de conformidade co Regulamento (CE)
nº 443/2009 do Parlamento Europeo e do Consello( Diario Oficial de
la Unión Europea, Num: 331, 28-12-2018, Páx: 225 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2018/1999 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO
CONSELLO do 11 de decembro de 2018 sobre a gobernanza da Unión
da Enerxía e da Acción polo Clima, e polo que se modifican os
Regulamentos (CE) nº 663/2009 e (CE) nº 715/2009 do Parlamento
Europeo e do Consello, as Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE,
2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE do Parlamento
Europeo e do Consello e as Directivas 2009/119/CE e (UE) 2015/652
do Consello, e derrógase o Regulamento (UE) nº 525/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello( Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 328, 21-12-2018, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Autonómica
INSTRUCIÓN 1/2019, do 7 de xaneiro, para o establecemento de
directrices técnicas de conservación fluvial de carácter ordinario.(
Diario Oficial de Galicia, Num: 13, 18-01-2019, Páx: 3541 )
Organismo: AUGAS DE GALICIA
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Estatal
Resolución do 13 de novembro de 2018, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio coa
Xunta de Galicia, para o control, análise de toxicidade e
identificación
de
especies
das
proliferacións
masivas
de
cianobacterias en encoros e masas de auga das concas hidrográficas
dos ríos Miño e Limia.( Boletín Oficial del Estado, Num: 301, 14-122018, Páx: 123032 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución da Confederación Hidrográfica do Cantábrico, O.A., do 28
de novembro de 2018, pola que se aproban os "Plans de Implantación
e Xestión Adaptativa do réxime de caudais ecolóxicos na
Demarcación Hidrográfica do Cantábrico Occidental" e dase por
concluído o Programa específico para a implantación do réxime de
caudais
ecolóxicos
no
ámbito
da
devandita
Demarcación
Hidrográfica.( Boletín Oficial del Estado, Num: 309, 24-12-2018, Páx:
77453 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde TEC/1399/2018, do 28 de novembro, pola que se aproba a
revisión dos plans especiais de seca correspondentes ás
demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura e Júcar; á parte española das demarcacións
hidrográficas do Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana e Ebro; e ao ámbito
de competencias do Estado da parte española da demarcación
hidrográfica do Cantábrico Oriental( Boletín Oficial del Estado, Num:
311, 26-12-2018, Páx: 127264 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Autonómica
ANUNCIO do 21 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 2 das normas
subsidiarias de planeamento do concello de Cerdedo-Cotobade
(expediente 2018AAE2257; código 2134/2018).( Diario Oficial de
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Galicia, Num: 14, 21-01-2019, Páx: 3902 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 4 do Plan
xeral de ordenación municipal da Peroxa (expediente 2018AAE2250;
código 2130/2018).( Diario Oficial de Galicia, Num: 10, 15-01-2019,
Páx: 2370 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 12 de decembro de 2018, 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 complexo turístico residencial en Leboreiro, no concello de
Melide, promovido pola Promotora de Hostelería Gallega, S.L.
(expediente 2018AAE2225; código 2105/2018).( Diario Oficial de
Galicia, Num: 15, 22-01-2019, Páx: 4106 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 3 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan parcial do solo
apto para urbanizar industrial 5 (SAUI-5) de Piadela, no concello de
Betanzos, promovido por Bienes Inmuebles Corporativos Atlánticos
2008, S.L.U. e Tojeiro Transportes, S.A. (expediente 2018AAE2247;
código 2124/2018).( Diario Oficial de Galicia, Num: 15, 22-01-2019,
Páx: 4104 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual da ordenanza 8.3 das
normas urbanísticas do Plan xeral de ordenación municipal de
Ribeira (expediente 2018AAE2152; código 2137/2018).( Diario Oficial
de Galicia, Num: 13, 18-01-2019, Páx: 3682 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 20 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan parcial do sector de solo urbanizable
delimitado SUR-D/S-T3/AR S-T3 A Revolta, no concello de Carballo,
promovido por Obras Guacal, S.L. (expediente 2018AAE2256; código
2132/2018).( Diario Oficial de Galicia, Num: 13, 18-01-2019, Páx:
3683 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de decembro de 2018, 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 urbana (PXOU) de Chantada e ordenación detallada dun
sector de solo urbanizable situado no lugar de Pousada (expediente
2018AAE2254; código 2131/2018).( Diario Oficial de Galicia, Num: 14,
21-01-2019, Páx: 3901 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de decembro de 2018, 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 concello de Xunqueira de Ambía, no ámbito
dotacional (rúa Asdrúbal Ferreiro) (expediente 2018AAE2259; código
2136/2018).( Diario Oficial de Galicia, Num: 13, 18-01-2019, Páx:
3684 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 23 de novembro de 2018, 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 en execución das sentenzas anulatorias do
polígono 11 do Castiñeiriño, no concello de Santiago de Compostela
(expediente 2018AAE2253; código 2129/2018).( Diario Oficial de
Galicia, Num: 10, 15-01-2019, Páx: 2369 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Autonómica
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ANUNCIO do 5 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a Resolución
do 5 de outubro de 2018 pola que se formula o informe de impacto
ambiental do cambio de uso de forestal a agrícola nas parcelas 60 e
10065, do polígono 501, do concello de Guntín (clave 2018/0014).(
Diario Oficial de Galicia, Num: 231, 04-12-2018, Páx: 51166 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a Resolución
do 19 de outubro de 2018 pola que se formula o informe de impacto
ambiental do cambio de uso de forestal a agrícola na parcela 41 do
polígono 90 do concello de Vila de Cruces (clave 2017/0086)( Diario
Oficial de Galicia, Num: 233, 07-12-2018, Páx: 51436 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de dragaxe do porto de Laxe, no
concello de Laxe (expediente 2018/0171).( Diario Oficial de Galicia,
Num: 15, 22-01-2019, Páx: 4109 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN TES/108/2019, do 21 de xaneiro, pola que se aproba o
Programa de inspección ambiental integrada de Cataluña para o ano
2019.( Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 7797, 2801-2019, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ANUNCIO do 25 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada
2017-IPPC-44-319 para a ampliación dunha explotación avícola de
recría de reprodutoras e galos en Texós, no concello de Baltar
(Ourense). Titular: Cooperativa A Ponte, S.C.G.( Diario Oficial de
Galicia, Num: 10, 15-01-2019, Páx: 2366 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 21 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental sobre o proxecto da planta de almacenamento,
valorización e eliminación de residuos industriais non perigosos no
lugar das Veigas de Almorzar, na parroquia de Bemil, concello de
Caldas de Reis (clave 2017/0214).( Diario Oficial de Galicia, Num: 14,
21-01-2019, Páx: 3898 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 132 kV de
evacuación do parque eólico Ourol-LU/11, nos concellos de Ourol e
Viveiro (clave do expediente 2018/0124).( Diario Oficial de Galicia,
Num: 248, 31-12-2018, Páx: 55035 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental sobre o proxecto da adecuación para a
intermodalidade do conxunto formado polas actuais terminais de
autobús e ferroviaria de Pontevedra, concello de Pontevedra (clave
2018/0100).( Diario Oficial de Galicia, Num: 243, 21-12-2018, Páx:
53377 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade das
resolucións polas que se outorgaron autorizacións ambientais
integradas.( Diario Oficial de Galicia, Num: 10, 15-01-2019, Páx: 2367
)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 66 kV de
evacuación do parque eólico Miñón, no concello de Vimianzo (clave
do expediente 2018/0125).( Diario Oficial de Galicia, Num: 18, 25-01-

7 de 45

NORMATIVA
2019, Páx: 4983 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto da liña de evacuación do parque
eólico Pena Forcada-Catasol II, nos concellos de Laxe, Zas e Cabana
de Bergantiños (clave do expediente 2016/0103).( Diario Oficial de
Galicia, Num: 10, 15-01-2019, Páx: 2371 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de dragaxe do porto de Laxe, no
concello de Laxe (A Coruña) (expediente 2018/0171).( Diario Oficial
de Galicia, Num: 2, 03-01-2019, Páx: 321 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2013, da Dirección Xeral de
Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade á declaración de impacto
ambiental formulada pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental con data do 24 de setembro de 2013, relativa ao proxecto
do parque eólico Touriñán III-2, nos concellos da Estrada, Campo
Lameiro, Cerdedo e Cuntis, promovido por Beltaine Touriñán, S.L.(
Diario Oficial de Galicia, Num: 14, 21-01-2019, Páx: 3906 )
Organismo: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

ANUNCIO do 14 de decembro de 2018, 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 Zas, nos concellos de Zas e Santa Comba (A Coruña)
(expediente 2017/0031).( Diario Oficial de Galicia, Num: 15, 22-012019, Páx: 4107 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Picato, nos
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concellos de Guntín e Lugo (expediente 2018/0082).( Diario Oficial de
Galicia, Num: 14, 21-01-2019, Páx: 3903 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental sobre o proxecto de repoboación forestal na
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común (CMVMC) de
Pradorramisquedo, concello de Viana do Bolo (clave 2018/0149).(
Diario Oficial de Galicia, Num: 14, 21-01-2019, Páx: 3900 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental sobre o proxecto de repoboación forestal na
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común (CMVMC) de Porto
d’Arca, dos veciños de Umoso, concello de Viana do Bolo (clave
2018/0150).( Diario Oficial de Galicia, Num: 14, 21-01-2019, Páx:
3899 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución pola que se revisa a autorización ambiental integrada de
Repsol Petróleo, S.A. (concellos de Arteixo e da Coruña).( Diario
Oficial de Galicia, Num: 10, 15-01-2019, Páx: 2368 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Resolución do 13 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de
Biodiversiad e Calidade Ambiental, pola que se formula informe de
impacto ambiental do proxecto Mellora da EDAR de Verin e do
emisario principal paralelo ao río Támega. Rede de saneamento do
barrio de San Roque (Ourense).( Boletín Oficial del Estado, Num: 1,
01-01-2019, Páx: 171 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CAMBIO CLIMÁTICO
Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2018/2023 DA COMISIÓN do 17 de
decembro de 2018 relativa á modificación da Decisión de Execución
(UE) 2017/1984 da Comisión, pola que se determinan valores de
referencia, de conformidade co Regulamento (UE) nº 517/2014 do
Parlamento Europeo e do Consello, sobre os gases fluorados de
efecto invernadoiro, polo que respecta aos valores de referencia para
o período comprendido entre o 30 de marzo de 2019 e o 31 de
decembro de 2020 dos produtores ou importadores establecidos no
Reino Unido que notificasen, no marco do Regulamento,
comercializar legalmente hidrofluorocarburos desde o 1 de xaneiro
de 2015( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 323, 19-12-2018,
Páx: 32 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2018/2029 DA COMISIÓN do 18 de
decembro de 2018 pola que se determinan os límites cuantitativos e
asígnanse cotas de substancias reguladas no marco do Regulamento
(CE) Nº 1005/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre
substancias que esgotan a capa de ozono, para o período
comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019(
Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 325, 20-12-2018, Páx: 31 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde TEC/1171/2018, do 29 de outubro, pola que se regula a
información, o control, o seguimento e a avaliación das grandes
instalacións de combustión ( GIC)( Boletín Oficial del Estado, Num:
275, 14-11-2018, Páx: 110523 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Real Decreto 18/2019, do 25 de xaneiro, polo que se desenvolven
aspectos relativos á aplicación do réxime de comercio de dereitos de
emisión de gases de efecto invernadoiro no período 2021-2030.(
Boletín Oficial del Estado, Num: 23, 28-01-2019, Páx: 7143 )
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Autonómica
Orde 4/2019, do 18 de xaneiro, da Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente e Desenvolvemento Rural, pola que se aproba a Estratexia
de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, Horizontes 2020 e 2030.(
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 20, 29-01-2019, Páx: 2067
)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Autonómica
Decreto 92/2018, do 4 de decembro, polo que se deixa sen efecto o
Decreto 10/2009, de 10/02/2009, polo que se declara o coello de
monte ( Oryctolagus Cuniculus) como Especie Cinexética de Interese
Preferente e apróbase o Plan Xeral da Especie en Castilla-La
Mancha.( Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 241, 12-12-2018,
Páx: 35199 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE do 23 de novembro de 2018 pola que se regulan o Rexistro de
Entidades Colaboradoras de Pesca Fluvial, o Rexistro de
Embarcacións e Artefactos Boiantes de Pesca Fluvial e mais os
formularios normalizados que se van empregar en distintos
procedementos en materia de pesca fluvial.( Diario Oficial de Galicia,
Num: 232, 05-12-2018, Páx: 51220 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Orde MED/38/2018, do 27 de novembro, pola que se ditan as normas
para o exercicio da pesca en augas continentais da Comunidade
Autónoma de Cantabria, durante o ano 2019.( Boletín Oficial de
Cantabria, Num: 237, 05-12-2018, Páx: 30807 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde 9/2019, do 25 de xaneiro, da Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente e Desenvolvemento Rural, pola que se aproba o Plan de
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Xestión da Troita Común en Castilla-La Mancha.( Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, Num: 22, 31-01-2019, Páx: 2410 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde 8/2019, do 25 de xaneiro, da Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente e Desenvolvemento Rural, de Vedas de Pesca de 2019.(
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 22, 31-01-2019, Páx: 2370
)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros da Orde do 18 de decembro de 2018, da
Consellería de Emprego, Universidades, Empresa e Medio Ambiente,
de modificación da Orde do 26 de abril da Consellería de Emprego,
Universidades, Empresa e Medio Ambiente sobre períodos hábiles de
caza para a tempada 2018/2019 na Comunidade Autónoma da Región
de Murcia.( Boletín Oficial de la Región de Murcia, Num: 5, 08-012019, Páx: 634 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN ARP/150/2019, do 28 de xaneiro, pola que se modifica a
Resolución ARP/663/2018, do 4 de abril, pola que fixan as especies
cinexéticas obxecto de aproveitamento cinexético, os períodos
hábiles de caza e as vedas especiais para a tempada de 2018-2019
en todo o territorio de Cataluña.( Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya, Num: 7800, 31-01-2019, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde FYM/1382/2018, do 19 de decembro, pola que se aproba a Orde
de Pesca para o ano 2019.( Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León, Num: 249, 27-12-2018, Páx: 50781 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE do 5 de decembro de 2018 pola que se regula a pesca de
lamprea no río Tea e se fixa o período e as condicións para presentar
as solicitudes para participar no sorteo de postos de pesca para o
ano 2019.( Diario Oficial de Galicia, Num: 241, 19-12-2018, Páx:
52843 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se aproba o Plan xeral de
explotación marisqueira para o ano 2019.( Diario Oficial de Galicia,
Num: 248, 31-12-2018, Páx: 54967 )
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se aproban os plans de
xestión para recursos específicos en Galicia para o ano 2019( Diario
Oficial de Galicia, Num: 246, 27-12-2018, Páx: 53914 )
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se modifica a Orde do 23
de novembro de 2018 pola que se regulan o Rexistro de Entidades
Colaboradoras de Pesca Fluvial, o Rexistro de Embarcacións e
Artefactos Boiantes de Pesca Fluvial e mais os formularios
normalizados que se van empregar en distintos procedementos en
materia de pesca fluvial.( Diario Oficial de Galicia, Num: 4, 07-012019, Páx: 598 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORDE do 5 de decembro de 2018 pola que se regula a pesca da
lamprea nas pesqueiras do río Ulla e se fixan o período e as
condicións para presentar as solicitudes para o ano 2019.( Diario
Oficial de Galicia, Num: 237, 13-12-2018, Páx: 52076 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CONTAMINACIÓN
Autonómica
Lei do Principado de Asturias 12/2018, do 23 de novembro, de
Transportes e Mobilidade Sustentable.( Boletín Oficial del Principado
de Asturias, Num: 281, 04-12-2018, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECRETO 228/2018, do 14 de decembro, do Consell, polo que se
regula o control das emisións das actividades potencialmente
contaminadoras da atmosfera.( Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, Num: 8450, 24-12-2018, Páx: 49704 )
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Comunitaria
DECISIÓN (UE) 2019/63 DA COMISIÓN do 19 de decembro de 2018
relativa ao documento de referencia sectorial sobre as mellores
prácticas de xestión ambiental, os indicadores sectoriais de
comportamento ambiental e os parámetros comparativos de
excelencia para o sector da fabricación de aparellos eléctricos e
electrónicos no marco do Regulamento (CE) Nº 1221/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo á participación voluntaria
de organizacións nun sistema comunitario de xestión e auditoría
ambientais ( EMAS).( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 17, 1801-2019, Páx: 94 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN (UE) 2019/70 DA COMISIÓN do 11 de xaneiro de 2019 pola
que se establecen os criterios da etiqueta ecolóxica da UE para o
papel gráfico e os criterios da etiqueta ecolóxica da UE para o papel
tisú e os produtos de papel tisú( Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 15, 17-01-2019, Páx: 27 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN (UE) 2019/62 DA COMISIÓN do 19 de decembro de 2018
relativa ao documento de referencia sectorial sobre as mellores
prácticas de xestión ambiental, os indicadores sectoriais de
comportamento ambiental e os parámetros comparativos de
excelencia para o sector da fabricación de automóbiles no marco do
Regulamento (CE) Nº 1221/ 2009, relativo á participación voluntaria
de organizacións nun sistema comunitario de xestión e auditoría
ambientais ( EMAS).( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 17, 1801-2019, Páx: 58 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2018/2026 DA COMISIÓN do 19 de decembro de
2018 que modifica o anexo IV do Regulamento (CE) Nº 1221/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo á participación voluntaria

14 de 45

NORMATIVA
de organizacións nun sistema comunitario de xestión e auditoría
ambientais ( EMAS)( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 325,
20-12-2018, Páx: 18 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Estatal
Orde TEC/1314/2018, do 7 de decembro, pola que se establecen as
disposicións necesarias para instrumentar un sistema de axudas ao
investimento en instalacións de produción de enerxía eléctrica a
partir de fontes renovables e determínase a transferencia de 60
millóns de euros procedentes do superávit eléctrico ao orzamento do
Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía con efectos no
exercicio orzamentario de 2018.( Boletín Oficial del Estado, Num:
299, 12-12-2018, Páx: 121569 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
DIRECTIVA (UE) 2018/2002 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO
CONSELLO do 11 de decembro de 2018 pola que se modifica a
Directiva 2012/27/UE relativa á eficiencia enerxética( Diario Oficial de
la Unión Europea, Num: 328, 21-12-2018, Páx: 210 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DIRECTIVA (UE) 2018/2001 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO
CONSELLO do 11 de decembro de 2018 relativa ao fomento do uso de
enerxía procedente de fontes renovables( Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 328, 21-12-2018, Páx: 82 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Local
Ordenanza reguladora da limpeza de terreos, da xestión da biomasa
e das distancias de plantación para a prevención e defensa contra
incendios forestais do Concello de Mondariz( BOP Pontevedra, Num:
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239, 13-12-2018, Páx: - )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL
DA XESTIÓN DA BIOMASA E DISTANCIAS DE PLANTACIÓNS DO
CONCELLO DE TOMIÑO( BOP Pontevedra, Num: 239, 13-12-2018, Páx:
- )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA PROTECCIÓN DOS
CAMIÑOS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIÓNS FORESTAIS E
OUTROS NO CONCELLO DE MONTERROSO( BOP Lugo, Num: 282, 1112-2018, Páx: 11 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA PROTECCIÓN DOS
CAMIÑOS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIÓNS FORESTAIS,
ACCESOS ÁS FINCAS E CONSERVACIÓN DELAS( BOP A Coruña, Num:
241, 19-12-2018, Páx: - )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva da Modificación da Ordenanza municipal
reguladora da limpeza de terreos e soares e de protección contra os
incendios forestais e distancias das plantacións. Concello de Quintela
de Leirado.( BOP Ourense, Num: 9, 11-01-2019, Páx: 6 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CORRECCIÓN DE ERROS DA ORDENANZA DE XESTIÓN DA BIOMASA(
BOP Pontevedra, Num: 1, 02-01-2019, Páx: - )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Estatal
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Resolución do 31 de outubro de 2018, de a Presidencia do Consorcio
de Compensación de Seguros, pola que se aproban os modelos da
recarga a favor do Fondo de Compensación de Danos Ambientais e
establécese o procedemento de declaración e ingreso.( Boletín
Oficial del Estado, Num: 292, 04-12-2018, Páx: 119041 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Lei 9/2018, do 5 de decembro, pola que se modifica a Lei 21/2013, do
9 de decembro, de avaliación ambiental, a Lei 21/2015, do 20 de
xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de
Montes e a Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do
comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.(
Boletín Oficial del Estado, Num: 294, 06-12-2018, Páx: 119858 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

NORMATIVA XERAL
Estatal
Real Decreto 1518/2018, do 28 de decembro, por o que se aproba o
Programa anual 2019 do Plan Estatístico Nacional 2017-2020( Boletín
Oficial del Estado, Num: 314, 29-12-2018, Páx: 130069 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Autonómica
LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas(
Diario Oficial de Galicia, Num: 247, 28-12-2018, Páx: 54319 )
Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Autonómica
DECRETO 211/2018, do 3 de decembro, do Goberno de Aragón, polo
que se aproba a Directriz Especial de Ordenación Territorial do
Camiño de Santiago-Camiño Francés ao seu paso por Aragón.(
Boletín Oficial de Aragón, Num: 241, 14-12-2018, Páx: 42271 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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LEI 11/2018, do 21 de decembro, de ordenación territorial e
urbanística sostible de Extremadura.( Diario Oficial de Extremadura,
Num: 250, 27-12-2018, Páx: 47439 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA/RÉXIME COMPETENCIAL
Autonómica
Decreto 76/2018, do 19 de decembro, de cuarta modificación do
Decreto 58/2008, do 26 de xuño, polo que se regula a estrutura,
composición e réxime de funcionamento do Observatorio de la
Sostenibilidad no Principado de Asturias.( Boletín Oficial del
Principado de Asturias, Num: 1, 02-01-2019, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decreto 77/2018, do 19 de decembro, polo que se regula a
organización, composición e funcionamento da Comisión para
Asuntos Ambientais de Asturias.( Boletín Oficial del Principado de
Asturias, Num: 1, 02-01-2019, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PERSOAL ESPECIALIZADO
Autonómica
ORDE do 18 de xaneiro de 2019, conxunta das consellerías de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda e do Medio Rural, pola que se
establece o réxime de prestación de servizos das escalas de axentes
forestais e axentes facultativos ambientais.( Diario Oficial de Galicia,
Num: 19, 28-01-2019, Páx: 5053 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/21 DA COMISIÓN do 14 de
decembro de 2018 pola que se adopta a duodécima lista actualizada
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de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica
boreal( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 7, 09-01-2019, Páx:
367 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/16 DA COMISIÓN do 14 de
decembro de 2018 pola que se adopta a décima lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica
panónica( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 7, 09-01-2019,
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/18 DA COMISIÓN do 14 de
decembro de 2018 pola que se adopta a duodécima lista actualizada
de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica
continental( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 7, 09-01-2019,
Páx: 77 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/20 DA COMISIÓN do 14 de
decembro de 2018 pola que se adopta a sétima lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica
macaronésica( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 7, 09-012019, Páx: 359 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/17 DA COMISIÓN do 14 de
decembro de 2018 pola que se adopta a duodécima lista actualizada
de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica
alpina( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 7, 09-01-2019, Páx:
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/15 DA COMISIÓN do 14 de
decembro de 2018 pola que se adopta a terceira lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica estépica(
Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 7, 09-01-2019, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

19 de 45

NORMATIVA
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/19 DA COMISIÓN do 14 de
decembro de 2018 pola que se adopta a duodécima lista actualizada
de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica
atlántica( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 7, 09-01-2019,
Páx: 287 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Autonómica
Resolución do 16 de xaneiro de 2019, da Consellería de
Infraestruturas, Ordenación do Territorio e Medio Ambiente, pola que
se prorroga o Programa Anual de Actuacións de Control do Lobo
2017-2018.( Boletín Oficial del Principado de Asturias, Num: 17, 2501-2019, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE do 13 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio
obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións
oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas
enfermidades, e se convocan para o ano 2019.( Diario Oficial de
Galicia, Num: 3, 04-01-2019, Páx: 401 )
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de
Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se
declara no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia a presenza
de
cinco
novos
positivos
do
organismo
de
corentena
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
(nemátodo do piñeiro) e se ordena comezar as medidas para a súa
erradicación.( Diario Oficial de Galicia, Num: 8, 11-01-2019, Páx:
1559 )
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Internacional
Medidas del Tratado Antártico adoptadas en la XXXVIII Reunión
Consultiva de dicho Tratado, celebrada en Sofía del 1 al 10 de junio
de 2015.( Boletín Oficial del Estado, Num: 301, 14-12-2018, Páx:
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122252 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS PERIGOSOS
Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2018/1906 DA COMISIÓN do 30 de
novembro de 2018 pola que se modifica a Decisión de Execución (UE)
2016/2323 para actualizar a lista europea de instalacións de reciclaxe
de buques establecida con arranxo ao Regulamento (UE) nº
1257/2013 do Parlamento Europeo e do Consello( Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 310, 06-12-2018, Páx: 29 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Local
Aprobación definitiva da Ordenanza Reguladora da Compostaxe Local
para os biorresiduos municipais do Plan Revitaliza( BOP Pontevedra,
Num: 21, 30-01-2019, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Local
Anuncio de resolución de alegacións e aprobación definitiva da
modificación da Ordenanza municipal reguladora da emisión de
ruídos, vibracións e condicións dos locais. Santiago de Compostela(
BOP A Coruña, Num: 235, 11-12-2018, Páx: - )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Autonómica
ANUNCIO do 8 de novembro de 2018 polo que se fai pública a
resolución pola que se aproba o expediente de información pública e
definitivamente o Plan de acción contra a contaminación acústica
xerada polas infraestruturas viarias, de clave GA/15/117.09.( Diario
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Oficial de Galicia, Num: 235, 11-12-2018, Páx: 51901 )
Organismo: CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

ORDE do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de
Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia.(
Diario Oficial de Galicia, Num: 238, 14-12-2018, Páx: 52261 )
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Corrección de erros da Orde PCI/1319/2018, do 7 de decembro, pola
que se modifica o anexo II do Real Decreto 1513/2005, do 16 de
decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro,
do ruído, no referente á avaliación do ruído ambiental( Boletín Oficial
del Estado, Num: 19, 22-01-2019, Páx: 4762 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
REGULAMENTO (UE) 2018/1881 DA COMISIÓN do 3 de decembro de
2018 polo que se modifica o 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) en canto aos seus anexos I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII
para ter en conta as nanoformas de substancias( Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 308, 04-12-2018, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2018/1916 DA COMISIÓN do 6 de
decembro de 2018 que modifica o Regulamento de Execución (UE) nº
540/2011 polo que respecta á ampliación do período de aprobación
da substancia activa bispiribaco( Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 311, 07-12-2018, Páx: 24 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2018/1913 DA COMISIÓN do 6 de
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decembro de 2018 polo que se renova a aprobación da substancia
activa tribenurón 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: 311, 07-12-2018, Páx: 13 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2018/1917 DA COMISIÓN do 6 de
decembro de 2018 relativo á non renovación da aprobación da
substancia activa flurtamona, de conformidade co Regulamento (CE)
nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
comercialización de produtos fitosanitarios, e polo que se modifica o
Regulamento de Execución (UE) nº 540/2011 da Comisión( Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 311, 07-12-2018, Páx: 27 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2018/1914 DA COMISIÓN do 6 de
decembro de 2018 relativo á non renovación da aprobación da
substancia activa quinoxifeno con arranxo ao disposto no
Regulamento (CE) nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios, e
polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE) nº 540/2011
da Comisión( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 311, 07-122018, Páx: 17 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2018/1915 DA COMISIÓN do 6 de
decembro de 2018 polo que se aproba a substancia activa
Metschnikowia fructicola, cepa NRRL E-27328, 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: 311, 07-122018, Páx: 20 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2018/1981 DA COMISIÓN do 13
de decembro de 2018 polo que se renova a aprobación dos
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compostos de cobre como substancias activas candidatas á
substitución de conformidade co Regulamento (CE) Nº 1107/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo á comercialización de
produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do Regulamento de
Execución (UE) Nº 540/2011 da Comisión.( Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 317, 14-12-2018, Páx: 16 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/147 DA COMISIÓN do 30 de
xaneiro de 2019 polo que se aproba a substancia activa Beauveria
bassiana cepa PPRI 5339 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: 27, 31-01-2019, Páx: 14 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2019/38 DA COMISIÓN do 10 de xaneiro de 2019
que modifica os anexos II e V do Regulamento (CE) nº 396/2005 do
Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos límites
máximos de residuos de iprodiona en determinados produtos( Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 9, 11-01-2019, Páx: 94 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2019/58 DA COMISIÓN do 14 de xaneiro de 2019
que modifica os anexos II, III e V do Regulamento (CE) nº 396/2005
do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos límites
máximos de residuos de linurón en determinados produtos( Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 12, 15-01-2019, Páx: 1 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2018/2045 DA COMISIÓN do 19 de
decembro de 2018 pola que se renova a autorización de
comercialización de produtos que conteñan, compóñanse ou se
produciron a partir de millo modificado xeneticamente NK603 × MON
810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) con arranxo ao Regulamento
(CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeo e do Consello( Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 327, 21-12-2018, Páx: 65 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/151 DA COMISIÓN do 30 de
xaneiro de 2019 polo que se renova a aprobación da substancia
activa Clonostachys rosea, cepa J1446, como substancia activa de
baixo risco, de conformidade co Regulamento (CE) Nº 1107/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo á comercialización de
produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do Regulamento de
Execución (UE) Nº 540/2011 da Comisión( Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 27, 31-01-2019, Páx: 26 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/148 DA COMISIÓN do 30 de
xaneiro de 2019 polo que se establece a non aprobación da
substancia activa propanilo, de conformidade co Regulamento (CE)
Nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
comercialización de produtos fitosanitarios( Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 27, 31-01-2019, Páx: 18 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/150 DA COMISIÓN do 30 de
xaneiro de 2019 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE) Nº 686/2012 no relativo ao Estado membro relator para a
avaliación das seguintes substancias activas contidas nos produtos
fitosanitarios:
deltametrina,
diflufenicán,
epoxiconazol,
fluoxastrobina, protioconazol e tebuconazol( Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 27, 31-01-2019, Páx: 23 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/149 DA COMISIÓN do 30 de
xaneiro de 2019 polo que se modifica os Regulamentos de Execución
(UE) Nº 2015/1108 e (UE) Nº 540/2011 no que se refire ás condicións
de uso do vinagre como substancia básica( Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 27, 31-01-2019, Páx: 20 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/139 DA COMISIÓN do 29 de
xaneiro de 2019 polo que se aproba a substancia activa Beauveria
bassiana cepa IMI389521 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 Comunidad Europea, Num: 26, 30-01-2019, Páx: 4 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de errores del Reglamento (CE) Nº 552/2009 de la
Comisión, de 22 de junio de 2009, por el que se modifica el
Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo
que respecta a su anexo XVII( Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 317, 14-12-2018, Páx: 57 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2018/1967 DA COMISIÓN do 12
de decembro de 2018 que modifica o Regulamento (UE) nº 37/2010
para clasificar a substancia paromomicina no que respecta ao seu
límite máximo de residuos( Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
316, 13-12-2018, Páx: 6 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2018/2046 DA COMISIÓN do 19 de
decembro de 2018 pola que se autoriza a comercialización de
produtos que conteñan, compóñanse ou se produciron a partir de
millo modificado xeneticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 ×
MON 88017 × 59122 e de millo modificado xeneticamente que
combine dous, tres ou catro dos eventos únicos MON 87427, MON
89034, 1507, MON 88017 e 59122, e pola que se derroga a Decisión
2011/366/UE( Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 327, 21-122018, Páx: 70 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Autonómica
RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2019, do director xeral de
Agricultura, Gandería e Pesca, por a que se aproba o Plan anual
zoosanitario para 2019 de a Comunitat Valenciana e outras
actuacións complementarias.( Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, Num: 8468, 21-01-2019, Páx: 6008 )
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde PCI/1381/2018, do 18 de decembro, pola que se regula a Rede
de Laboratorios de Alerta Biolóxica « Re-Lab»( Boletín Oficial del
Estado, Num: 311, 26-12-2018, Páx: 127127 )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Estatal
Resolución do 20 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, pola que se publican as bases reguladoras de
concesión de subvencións pola Fundación Biodiversidade.
Destinatarios: Consultar para cada tipo de subvención.
Obxecto: Aprobar as bases reguladoras e a convocatorias de axudas en réxime de
concorrencia competitiva para a realización de proxectos do Programa empleaverde
cofinanciado polo Fondo Social Europeo ( FSE) no marco do Programa Operativo Emprego,
Formación e Educación 2014-2020, que figuran como anexo I a esta resolución. Aprobar as
Bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva
por parte da Fundación Biodiversidad, para o fomento e impulso da sustentabilidade
pesqueira e acuícola, no marco do Programa pleamar, cofinanciado polo Fondo Europeo
Marítimo e de Pesca (FEMP), que figuran como anexo II a esta resolución.
Convoca: Fundación Biodiversidad.
Prazo: Desde o día seguinte á data de publicación da convocatoria e finalizará na data fixada
na mesma.

Real Decreto-lei 25/2018, do 21 de decembro, de medidas urxentes
para unha transición xusta da minería do carbón e o
desenvolvemento sustentable das comarcas mineiras
Destinatarios: Consultar Real Decreto-lei 25/2018, do 21 de decembro
Obxecto: Consultar Real Decreto-lei 25/2018, do 21 de decembro
Convoca: Xefatura do Estado
Prazo: Consultar presente Real Decreto-Lei

Galicia
ORDE do 17 de decembro de 2018 pola que se autoriza a Fundación
Galicia Europa para conceder subvencións e se aproban as bases
reguladoras para a concesión de bolsas de formación, dirixidas a
persoas cun título universitario, para a realización de prácticas en
materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación
e a investigación.
Destinatarios: Consultar o artigo 5 das bases aprobadas pola orde. Ver ligazón.
Obxecto: Regular as condicións polas que se rexerá a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de bolsas de formación para persoas cun título universitario, para a realización
de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e a
investigación (código de procedemento PR770M).
Convoca: Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.
Prazo: un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
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ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos
danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e
catástrofes, en montes veciñais en man común e en sociedades de
fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020, e se convocan
para o ano 2019.
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios destas subvencións os titulares de montes veciñais
en man común, as súas agrupacións e mancomunidades e as sociedades de fomento forestal
sempre que non incorran en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 10.2 da Lei
9/2007, de subvencións de Galicia (artigo 2 da orde).
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de
subvencións que os titulares de montes veciñais en man común, as súas agrupacións e as
Sofor poderán percibir para a posta en marcha de actuacións preventivas recollidas na
lexislación galega sobre incendios forestais e a súa convocatoria para o ano 2019, en réxime
de concorrencia competitiva (artigo 1 da orde).
Convoca: Consellería do Medio Rural
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

ORDE do 7 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo xabaril
nos cultivos agrícolas e se convocan para o ano 2019.
Destinatarios: As persoas, físicas o xurídicas, titulares de explotacións agrarias onde se
constaten os danos aos cultivos agrícolas producidos polo xabaril, inscritas no Rexistro de
Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga) ou de autoconsumo.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a
favor das persoas afectadas polos danos causados nos seus cultivos agrícolas polo xabaril,
coa finalidade de compensar estes danos, e proceder á súa convocatoria para o ano 2019.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da comunicación do dano ao teléfono 012.

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

ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases e
se regula o procedemento para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que
fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques
pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(FEMP) e se convoca para o ano 2019 o dito procedemento, tramitado
como expediente anticipado de gasto.
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias persoas físicas, xurídicas ou pluralidade de
persoas físicas, agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica ou comunidades de
bens que cumpran os requisitos definidos no artigo 5.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas a realizar de actuacións por parte
de propietarios de buques pesqueiros para fomentar unha pesca sustentable desde unha
perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.
Convoca: Consellería do Mar.
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 17 de decembro de 2018 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da
contratación de tecnólogos para a realización de actividades de
I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia
(Programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano
2019 (código de procedemento IN848C).
Destinatarios: Cosultar Resolución do 17 de decembro de 2018.
Obxecto: Cosultar Resolución do 17 de decembro de 2018.
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Cosultar Resolución 17 decembro 2018.

ORDE do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de
infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma
de Galicia, e se convocan para o ano 2019 (IN519B).
Destinatarios: Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. As solicitudes poderanse
presentar individualmente ou de forma conxunta baixo calquera fórmula (agrupación,
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asociación, mancomunidade, fusión ou calquera outra similar).
Obxecto: Mellora dos servizos e acondicionamento de infraestruturas existentes ou de nova
incorporación, co fin de que as empresas radicadas nos parques empresariais de Galicia
poidan dispoñer de condicións máis competitivas para desenvolver a súa actividade
económica.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde.

Extracto da Resolución núm. 2531/2019, de 23 de xaneiro, da
Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “Programa DP0031/2019 de subvencións para o
cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio
ambiente durante o exercizo 2019"
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro de Entidades de
Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia ou o seu fin primordial sexa a
conservación, promoción e/ou a defensa dos recursos naturais e do medio ambiente, creadas
cunha antigüidade mínima de dous anos anteriores á data de finalización do prazo de
solicitude.
Obxecto: A finalidade deste programa é a concesión de axudas para o cofinanciamento de
proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente (campañas de sensibilización,
estudos, programas educativos, itinerarios pedagóxicos, promoción, difusión e/ou defensa
dos valores ambientais, actividades de voluntariado ambiental, de protección de animais,
etc.) que se realicen no ano 2019, en réximen de concorrencia competitiva.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Rematará ás 14:00 horas do día 30.04.2020.

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2018 pola que se aproban as
bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e
ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa
destinadas a particulares e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia a
convocatoria anticipada para o ano 2019 e se procede á selección das
entidades colaboradoras que participarán na xestión destas
subvencións (IN421H, IN421I).
Destinatarios: As persoas físicas propietarias de calquera dereito sobre un inmoble de
dereito residencial ou as comunidades e mancomunidades de veciños, sempre que as
actuacións subvencionables descritas no artigo 3 se realicen en vivendas ou edificios do
sector residencial sitas na Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, as agrupacións de
persoas físicas, privadas sen personalidade, sen que estas se poidan disolver ata que
transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia.
Obxecto: Consultar o artigo 1 da resolución. Ver ligazón.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia.
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Prazo: Consultar o artigo 3 da resolución. Ver ligazón.

ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan
determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano
2019.
Destinatarios: Consultar o artigo 3 da orde. Ver ligazón.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a
favor das persoas titulares de explotacións agrícolas e/ou gandeiras afectadas polos ataques
de especies de fauna silvestre (lobo e xabaril), coa finalidade de fomentar a aplicación de
medidas de protección, para o que se incentivará a adquisición de elementos preventivos dos
danos que poidan ocasionar estas especies, procedendo á súa convocatoria para o ano 2019
(procedemento MT809D).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: Un mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG.

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 19 de decembro de 2018 pola que
se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención
dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se
convocan para o ano 2019.
Destinatarios: Consultar a Orde de 19 de decembro (consultar ligazóns).
Obxecto: Consultar a Orde de 19 de decembro.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar a Orde de 19 de decembro.

RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal
tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e
organismos de investigación en Galicia (Programa Principia), e se
procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de
procedemento IN848C).
Destinatarios: a) As empresas, de calquera tamaño, con domicilio social ou centro de
traballo en Galicia. b) Os organismos de investigación públicos ou privados galegos ou con
centro de traballo en Galicia, tendo en conta que quedan obrigados a destinar a axuda
recibida a usos relacionados con actividades non económicas e relativas a actuacións de
I+D+i.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión
das axudas do Programa Principia da Axencia Galega de Innovación e convocar as devanditas
axudas para o ano 2019 en réxime de concorrencia competitiva (código procedemento
IN848C).
Convoca: Axencia Galega de innovación (GAIN).
Prazo: Tres meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no
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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 polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa
operativo Feder Galicia 2014-2020 (código IN417Y).
Destinatarios: Consultar o artigo 4 da resolución. Ver ligazón.
Obxecto: 1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a
realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de
aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industria e servizos que cumpran cos
requisitos e condicións establecidos no articulado desta resolución (código do procedemento
IN417Y). 2. Así mesmo, por medio desta resolución convócanse estas subvencións para a
anualidade 2019.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia.
Prazo: Un (1) mes, contado desde o día seguinte a aquel en que se publiquen as presentes
bases no DOG.

ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia
2014-2020, e se convocan para o ano 2019.
Destinatarios: Os beneficiarios serán persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos
terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou
xestores, non admitíndose a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.
Obxecto: Establecer as bases que regulan as axudas para a creación de superficies forestais
en terras non agrícolas e proceder á súa convocatoria para o ano 2019 en réxime de
concorrencia competitiva (procedemento MR670B).
Convoca: Consellería do Medio Rural.
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

Extracto da Resolución núm. 2532/2019, de 23 de xaneiro, da
Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “Programa DP0036/2019 de subvencións para o
cofinanciamento de proxectos de investimento no ámbito do medio
ambiente durante o exercizo 2019”
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro de Entidades de
Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia ou o seu fin primordial sexa a
conservación, promoción e/ou a defensa dos recursos naturais e do medio ambiente, creadas
cunha antigüidade mínima de dous anos anteriores á data de finalización do prazo de
solicitude.
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Obxecto: A finalidade deste programa é a concesión de axudas para o cofinanciamento de
proxectos de investimento no ámbito do medio ambiente (campañas de sensibilización,
estudos, programas educativos, itinerarios pedagóxicos, promoción, difusión e/ou defensa
dos valores ambientais, actividades de voluntariado ambiental, de protección de animais,
etc.) que se realicen no ano 2019, en réximen de concorrencia competitiva.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña.
Prazo: Rematará ás 14:00 horas do día 28 de febreiro de 2019.

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2018 pola que se modifica o artigo
38 da Resolución do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas do programa Conecta peme para fomentar a
cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional
de innovación, a través do apoio a proxectos de investigación,
desenvolvemento e innovación orientados ao mercado e aliñados cos
retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciadas
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco
do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2018.
Destinatarios: Consultar a Resolución do 31 de decembro de 2017.
Obxecto: Consultar a Resolución do 31 de decembro de 2017.
Convoca: Axencia Galega de Innovación. Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: Consultar a Resolución do 31 de decembro de 2017.

ORDE do 23 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para
actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de
compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano
2019.
Destinatarios: Poderanse acoller a estas axudas as corporacións locais que teñan a
competencia da recolla e tenza dos animais de compañía abandonados no ámbito territorial
correspondente.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións
encamiñadas á protección de animais domésticos de compañía abandonados en Galicia,
relativas á atención e ao coidado dos animais domésticos de compañía que se atopen nos
centros de recolla autorizados e/ou formen parten de colonias felinas reguladas no artigo 26
da Lei 4/2017, do 3 de outubro, así como proceder á convocatoria para o ano 2019.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Xunta de Galicia.
Prazo: Ata o 16 de setembro de 2019.

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2018 pola que se modifica o artigo
42 da Resolución do 21 de maio de 2018 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
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competitiva, das axudas para o programa Industrias do futuro 4.0
(segunda convocatoria), orientado a proxectos de investigación
industrial, desenvolvemento experimental e innovación centrados en
tecnoloxías industriais innovadoras dentro da iniciativa Industrias
4.0-captación de investimentos, cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2018.
Destinatarios: Consultar a Resolución do 21 de maio de 2018.
Obxecto: Consultar a Resolución do 21 de maio de 2018.
Convoca: Axencia Galega de Innovación. Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: Consultar a Resolución do 21 de maio de 2018.

NOVA APERTURA, ATA O 15 DE MARZO DE 2019, DA CONVOCATORIA
PARA A IMPLANTACIÓN, NO MARCO DUN PROXECTO PILOTO, DE
CONTEDORES PARA A RECOLLIDA SELECTIVA DA FRACCIÓN
ORGÁNICA DE RESIDUOS MUNICIPAIS.
Destinatarios: Entidades Locais interesadas e impulsar a implantación da recollida separada
dos biorresiduos.
Obxecto: A finalidade deste proxecto piloto é dar un primeiro paso cara á implantación
estendida no territorio, colaborando cos concellos nas primeiras etapas, de cara a acadar un
50% de valorización da materia orgánica no ano 2020, de conformidade cos obxectivos
impostos pola Unión Europea.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: Ata o 15 de marzo de 2019.

ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras
do
Programa
de
axudas
para
implantar
a
responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a
conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo programa operativo
FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano
2019.
Destinatarios: As empresas solicitantes poderán ser pemes ou persoas traballadoras
autónomas, que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea, con
domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a súa forma xurídica, e que
estean validamente constituídas no momento de presentar a solicitude de axudas, e deberán
contar cun mínimo de 6 persoas traballadoras. No caso da liña II (plans de igualdade) terán
que contar como mínimo con 10 persoas traballadoras. Tamén poderán presentar solicitude
as empresas con axencia, sucursal, delegación ou calquera outra representación en Galicia
que deberán ter contratado nesta comunidade autónoma un mínimo de 8 persoas ou de 10,
no caso de plans de igualdade.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano
2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, incluídas persoas
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traballadoras autónomas con traballadores a cargo, para implantar sistemas de xestión de
RSE (TR357B), a igualdade laboral (TR357C), así como para adoptar medidas de
corresponsabilidade e de conciliación da vida familiar, persoal e laboral (TR357D), no ámbito
da Comunidade Autónoma de Galicia.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: 45 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

Unión europea
ERA-NET MARTERA: ABERTA CONVOCATORIA PARA PROXECTOS
TRANSNACIONAIS DE I+D EN TECNOLOXÍAS MARIÑAS E MARÍTIMAS
Destinatarios: As propostas deberán ser presentadas por consorcios de polo menos dúas
entidades legais independentes de polo menos dous países membros da UE ou países
asociados participantes na convocatoria. Países participantes: Alemaña, Bielorrusia, Bélxica,
España, Francia, Irlanda, Malta, Noruega, Polonia, Romanía e Turquía.
Obxecto: ERA-NET MarTERA é unha iniciativa europea, cofinanciada polo programa H2020,
que reúne a 17 axencias de financiamento da I+D de 16 países, co interese común de
impulsar a investigación e innovación, así como fortalecer a cooperación internacional no
ámbito das tecnoloxías Mariñas e Marítimas. Financiaranse proxectos de investigación e
innovación, entre outras, nas seguintes áreas: Área prioritaria 1: Tecnoloxías marítimas
respectuosas co medio ambiente.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Data límite de presentación de pre-propostas: 29 de marzo 2019 (17:00 CET).

Internacional
ERA-NET
BLUEBIO:
transnacionais
de

Aberta
convocatoria
para
I+D
en
Bioeconomía
Azul

proxectos

Destinatarios: As propostas deberán ser presentadas por consorcios de polo menos tres
entidades legais independentes de polo menos tres países participantes na convocatoria.
Obxecto: Os proxectos deben explorar a utilización innovadora, pero sustentable e
respectuosa co clima da biomasa acuática nos diferentes niveis tróficos, así como a captura e
colleita sustentable e os novos sistemas de produción acuícola destinados a unha gama de
mercados existentes ou novos, produtos (alimentos, pensos, química, nutracéuticos,
cosméticos, etc.). O obxectivo é crear, probar, escalar e levar ao mercado novos produtos e
servizos baseados no coñecemento intensivo e derivados dunha diversidade de biomasa
acuática. A biomasa acuática en cuestión pode ter orixe mariña ou de auga doce. Os
proxectos tamén poden buscar sinerxias coa produción terrestre.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: Data límite de presentación de pre-propostas: 17 de marzo 2019 (13:00 CET).

Chamada Bilateral ESIP España-EXIPTO para o financiamento de
Proxectos Empresariais de I+D.
Destinatarios: Os participantes deben asinar un acordo de consorcio que especifique os
dereitos e obrigacións das partes respecto ao desenvolvemento realizado e os posibles
dereitos de propiedade intelectual, explotación e comercialización dos resultados.
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Obxecto: O programa ESIP para a cooperación tecnolóxica entre Exipto e España foi asinado
o 30 de xuño de 2016 co obxectivo de promover e financiar o desenvolvemento tecnolóxico e
a investigación con orientación a mercado, así como fomentar a creación de consorcios e a
investigación empresarial. No caso de España os proxectos financiaranse a través das
ferramentas CDTI para Proxectos de Cooperación Tecnolóxica Internacional. As áreas
temáticas obxecto desta chamada son as seguintes: Agricultura e produción sustentable de
alimentos. Xestión sustentable da auga. Atención médica alcanzable e inclusiva Enerxía
renovable Medio ambiente Construción Transporte Turismo e antigüidades Outros sectores
industriais estratéxicos: farmacéutico, vehículo eléctrico, sector manufactureiro, sector de
hardware informático, maquinaria e electrodomésticos. Desexas traducir un documento
Convoca: CDTI, E.P.E. (España)e Science and Technology Development Fund (STDF) (Egipto)
Prazo: Do 1 de Xaneiro ao 15 de abril de 2019

PREMIOS
Unión europea
EUSEW 19 , Premios á Enerxía Sustentable da UE
Destinatarios: Unha ampla gama de iniciativas pode solicitar un Premio EUSEW. Ao longo
dos anos, os Premios EUSEW atraeron programas de concienciación sobre a enerxía
sustentables dirixidos por cidadáns, esquemas públicos que promoven edificios que aforran
enerxía e firmas privadas que lideran o camiño en tecnoloxía verde, manufactura neutral en
emisións de carbono e moito máis. Vexa se o seu proxecto ou iniciativa cumpre consultando
os criterios de elegibilidad.
Obxecto: Os Premios á Enerxía Sustentable da UE recoñecen a innovación sobresaliente en
eficiencia enerxética e enerxías renovables. Os nomeados / finalistas son seleccionados
dunha lista curta dos proxectos máis exitosos do ano para enerxía limpa, segura e eficiente.
Con premios outorgados por un xurado de expertos e cidadáns europeos, o concurso de
Premios destaca novas formas de configurar o futuro enerxético de Europa.
Convoca: Comisión Europea.

EMPREGO PÚBLICO
Galicia
Modificación e ampliación da Oferta de Emprego Público do Excmo.
Concello da Coruña para o ano 2018
Destinatarios: En sesión celebrada o día 21 de decembro de 2018, a Xunta de Goberno
Local adoptou o seguinte acordo: Primeiro.- Modificar a Oferta de Emprego Público do ano
2018, aprobada por Acordo de Xunta de Goberno Local de data 13/07/2018 (publicada no
BOP núm. 139 de data 3/07/2018). Segundo.- Ampliar a Oferta de Emprego Público do ano
2018.
Obxecto: En sesión celebrada o día 21 de decembro de 2018, a Xunta de Goberno Local
adoptou o seguinte acordo: Primeiro.- Modificar a Oferta de Emprego Público do ano 2018,
aprobada por Acordo de Xunta de Goberno Local de data 13/07/2018 (publicada no BOP núm.
139 de data 3/07/2018). Segundo.- Ampliar a Oferta de Emprego Público do ano 2018.
Convoca: Concello da Coruña
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Prazo: Non especifica.

ANUNCIO do Acordo da Xunta de Goberno do 30 de novembro de
2018 polo que se resolven os recursos de reposición e se modifican
as bases específicas do proceso selectivo convocado para a
cobertura
definitiva
dunha
praza
de
técnico
de
xestión
medioambiental, correspondente á oferta de emprego público para o
ano 2017 (bases publicadas no Boletín Oficial da provincia número
246, do 26 de outubro de 2018, no Diario Oficial de Galicia número
210, do 5 de novembro de 2018 e no Boletín Oficial del Estado
número 276, do 15 de novembro de 2018).
Destinatarios: Consultar as bases publicadas no Diario Oficial de Galicia número 210, do 5
de novembro de 2018.
Obxecto: Consultar as bases publicadas no Diario Oficial de Galicia número 210, do 5 de
novembro de 2018 (consultar a ligazón).
Convoca: Deputación Provincial de Lugo.
Prazo: Consultar a ligazón.

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE
LUGO PARA O ANO 2018
Destinatarios: Por Resolución da Presidencia de data 24 de decembro de 2018, aprobouse a
Oferta de Emprego Público da Deputación Provincial de Lugo correspondente ao ano 2018.
Obxecto: Por Resolución da Presidencia de data 24 de decembro de 2018, aprobouse a
Oferta de Emprego Público da Deputación Provincial de Lugo correspondente ao ano 2018.
Convoca: Deputación Pronvincial de Lugo.
Prazo: Non especifica.

Oferta de emprego público do Concello de Ames 2018
Destinatarios: A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 21 de decembro de
2018 aprobou a oferta de emprego do Concello de Ames para o ano 2018
Obxecto: A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 21 de decembro de 2018
aprobou a oferta de emprego do Concello de Ames para o ano 2018
Convoca: Concello de Ames
Prazo: Non especifica.

ANUNCIO da oferta de emprego público para o ano 2018. Deputación
Provincial de Pontevedra
Destinatarios: Todas as prazas de funcionarias ou funcionarios e postos de traballo de
persoal laboral fixo serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública, que será
publicada no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO) coas súas correspondentes
bases e programas, e mediante extracto das ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia
(DOG) e no Boletín Oficial del Estado (BOE).
Obxecto: Por Resolución presidencial do 30 de novembro de 2018 apróbase a oferta de
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emprego público para o ano 2018, que comprende o número total de prazas de persoal
funcionario de carreira e de postos de traballo de persoal laboral fixo.
Convoca: Deputación Provincial de Pontevedra
Prazo: Non especifica.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
Separar con Xeito . Para reciclar a feito
Contido: Esta campaña busca fomentar na cidadanía as boas prácticas no tratamento dos
residuos como oportunidade para acadar os beneficios ambientais e económicos derivados da
correcta separación e reciclaxe. Separar con Xeito acudirá a ferias, feiróns e eventos
gastroculturais co obxectivo de orientar e axudar á cidadanía a recoñecer correctamente os
residuos que son obxecto de reciclado a través dos contedores amarelo (envases lixeiros) e azul
(papel e cartón), así como animalos a realizar o seu depósito nos contedores correspondentes que
atoparán en cada evento.
Lugar: Varios
Organizador: Ecoembes e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Real Orde do Movemento RAEE dos Bolechas
Contido: Campaña en centros educativos. Os Electrecos veñen de formar un gran movemento de
superheroes da reciclaxe de Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos, RAEE. Pero precisan
axuda para levar a súa mensaxe a todas as nenas e nenos galegos! Para iso preparan unha chea
de cousas como as visitas aos coles.
Lugar: Varios
Organizador: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Emprego Verde nas Reservas de Biosfera: Recursos do Territorio e
Ferramentas para a súa Posta en Valor
Contido: Facilitar o coñecemento sobre os recursos naturais e patrimoniais presentes nas
distintas Reservas de Biosfera galegas. Capacitar na adquisición de ferramentas de posta en valor
dos recursos naturais e patrimoniais en distintos ámbitos (educativo, social e ecomónimo) baixo
criterios de sostibilidade. Formar nas técnicas básicas de educación ambiental e interpretación do
patrimonio. Dar a coñecer o potencial das Reservas de Biosfera para a produción agroalimentaria
sostible e de proximidade, e a creación de emprego verde.
Lugar: Oleiros, Lugo e Ourense.
Organizador: CEIDA.

CURSOS
Galicia
Curso Online Básico de Interpretación do Patrimonio
Contido: Proporcionar a formación básica a través da adquisición dos coñecementos, destrezas e
atitudes necesarias para utilizar a Interpretación do Patrimonio como ferramenta de comunicación
coa fin de entregar unha información temática, organizada, relevante e amena ao público que
visita os espazos con valor patrimonial no seu tempo de lecer, e que fomente neles atitudes de
aprezo e custodia polo patrimonio presentado.
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Lugar: Online
Organizador: CEIDA.
Inscrición: formacion@ceida.org - Tf. 981 630 618.
Data de Inicio: 26-02-2019
Data de fin: 01-03-2019

CURSO
ON-LINE:
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN
XEOGRÁFICA
APLICADOS Á XESTIÓN DO TERRITORIO E O MEDIO AMBIENTE
(AVANZADO)
Contido: 1. Repaso de fundamentos SIG. 2. Xeorreferenciación. 3. Análise espacial e ferramentas
de xeoprocesamento. 4. Aplicacións dos SIG na xestión do territorio
Lugar: Curso on-line (60h)
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense
Inscrición: Consultar ligazón.
Data de Inicio: 22-03-2019
Data de fin: 05-05-2019

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

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018 pola que se publica o Plan
de formación para o ano 2019.
Contido: O plan quere ser un instrumento que permita a actualización de coñecementos e que
incorpore aquelas novidades lexislativas e de funcionamento das administracións, co obxecto de
contribuír a que estas melloren na prestación dos seus servizos. As actividades previstas en
materia de medio ambiente son: - A inspección ambiental nos traslados de residuos. - Formación
en sistemas de información xeográfica SIX aplicada ao plan no ámbito da Administración. Formación sobre riscos específicos do seu posto de traballo ( art. 19 da LPRL) para axentes
facultativos ambientais. - Identificación de hábitats de interese comunitario e manexo de XIS. - Os
riscos ambientais. Xestión de emerxencias ambientais. - Os ríos de Galicia.
Lugar: Ver ligazón.
Organizador: Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
Inscrición: Ver ligazón.
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Estatal
CURSO DE ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS EN ESPAZOS NATURAIS
PROTEXIDOS
Contido: O obxectivo xeral do curso é que os participantes adquiran as capacidades para
concibir, deseñar e poñer en práctica accións de comunicación fundamentadas na fotografía coas
que contribuír positivamente á dinámica dos espazos naturais.
Lugar: Xornadas presenciais (opcionais) o 6 e 7 de maio en Madrid.
Organizador: Fundación Fernando González Bernáldez.
Inscrición: Ata o 8 de abril.
Data de Inicio: 22-04-2019
Data de fin: 26-05-2019

XORNADAS
Estatal
Xornada sobre oportunidades da economía circular para as empresas
Contido: -Compartir os instrumentos da Comisión Europea e as forzas motrices que impulsan a
economía circular na Unión Europea. -Detectar oportunidades en base aos resultados, as barreiras
e as recomendacións de empresas pioneiras. -Coñecer os retos que afectarán as empresas en
economía circular e eficiencia de recursos.
Lugar: Madrid
Organizador: Red Europea de Eficiencia de Recursos-EREK
Data de Inicio: 14-02-2019
Data de fin: 14-02-2019

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

FEIRAS
Internacional
Feira de solucións innovadoras para a xestión da auga - SIGA 2019
Contido: Ofrecer ao sector un cualificado espazo de análise e reflexión, a través das súas
Xornadas Técnicas de Innovación e o Foro SIGA 2019. Acollerá a I Conferencia Internacional da
auga.
Lugar: Madrid
Organizador: IFEMA
Inscrición: Non especifica.
Data de Inicio: 26-02-2019
Data de fin: 01-03-2019
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RECURSOS ELECTRÓNICOS
Guía xeológica do Parque Nacional de Monfragüe

MONOGRAFÍAS
Municipality-led circular economy case studies In partnership with
the Climate-KIC Circular Cities Project. Climate-KIC, Decembro 2018.
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