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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Comunitaria
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/330 DA COMISIÓN do 11 de
decembro de 2018 polo que se modifican os anexos I e V do
Regulamento (UE) Nº 649/2012 do Parlamento Europeo e do Consello,
relativo á exportación e importación de produtos químicos perigosos.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 59, 27-02-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ATMÓSFERA E CLIMA
Autonómica
Resolución do 3 de xaneiro de 2019, da Consellería de
Infraestruturas, Ordenación do Territorio e Medio Ambiente, pola que
se modifica o anexo da Resolución do 18 de xullo de 2017 de
declaración da creación da Rede de Control da Calidade do Aire.
expte. 2019/ SCA0008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias,
Num: 32, 15-02-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/248 DA COMISIÓN do 13 de
novembro de 2018 que corrixe o Regulamento (UE) nº 63/2011, polo
que se establecen normas detalladas para a solicitude dunha
excepción aos obxectivos específicos de emisión de CO2, de
conformidade co artigo 11 do Regulamento (CE) nº 443/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 42, 13-02-2019, Páx: 5)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2019/318 DA COMISIÓN do 19 de febreiro de
2019 polo que se modifican o Regulamento (UE) 2017/2400 e a
Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello no
relativo á determinación das emisións de CO2 e o consumo de
combustible dos vehículos pesados (Diario Oficial de la Unión

2 de 37

NORMATIVA
Europea, Num: null, 26-02-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 4 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Política
Enerxética e Minas, pola que se publican os formatos para a remisión
da información en relación coa intensidade das emisións de gases de
efecto invernadoiro dos combustibles e a enerxía no transporte.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 42, 18-02-2019, Páx: 15660)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Autonómica
Resolución do 21 de xaneiro de 2019, da Confederación Hidrográfica
Miño- Sil, Ou.A., pola que se publica o Convenio co Concello de
Cortegada, para o financiamento, execución e entrega das obras no
municipio de Cortegada (Ourense), dentro do proxecto de
cooperación transfronteiriza «Raia Termal». (Boletín Oficial del
Estado, Num: 30, 04-02-2019, Páx: 9857)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Real Decreto 51/2019, do 8 de febreiro, polo que se aproba o Plan
Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica das Illes Balears. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 47, 23-02-2019, Páx: 17601)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 6 de febreiro de 2019, da Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, pola que se declaran zonas sensibles nas concas
intercomunitarias. (Boletín Oficial del Estado, Num: 44, 20-02-2019,
Páx: 16527)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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AUGAS MARÍTIMAS
Estatal
Orde APA/126/2019, do 1 de febreiro, pola que se aproban os
criterios de mergullo recreativo responsable en reservas mariñas.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 38, 13-02-2019, Páx: 13603)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Autonómica
ANUNCIO do 14 de xaneiro 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 do
concello de Verín (expediente 2017AAE2124; código 2150/2018).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 24, 04-02-2019, Páx: 7226)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de reforma
interior da
unidade de actuación 46, no concello de Arteixo, promovido por José
Luis Chouciño Garrido (expediente 2018AAE2260; código 2138/2018).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 24, 04-02-2019, Páx: 7230)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de xaneiro 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 de Cangas para a recualificación dun
ámbito de solo urbano no concello de Cangas (expediente
2018AAE2258; código 2139/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 24,
04-02-2019, Páx: 7231)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Autonómica
ANUNCIO do 18 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a Resolución
do 14 de xaneiro de 2019 pola que se formula o informe de impacto
ambiental do cambio de uso de forestal a agrícola das parcelas 145 e
173 do polígono 15 do concello de Sarria (clave 2018/0101). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 32, 14-02-2019, Páx: 9466)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a Resolución
do 14 de xaneiro de 2019 pola que se formula o informe de impacto
ambiental do proxecto da planta de xestión de residuos da
construción e demolición na parroquia de Paleo, concello de Carral
(clave 2017/0207). (Diario Oficial de Galicia, Num: 33, 15-02-2019,
Páx: 9706)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 23 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de estación depuradora de augas
residuais industriais (EDARI) dunha planta de procesamento de leite
no polígono industrial de Teixeiro, no concello de Curtis (clave
2018/0119). (Diario Oficial de Galicia, Num: 30, 12-02-2019, Páx:
9006)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental sobre o proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola dunha parcela na parroquia do Mato, concello de Chantada
(clave 2018/0132). (Diario Oficial de Galicia, Num: 32, 14-02-2019,
Páx: 9464)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental sobre o proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola de varias parcelas na parroquia de Virís, concello de
Begonte (clave 2018/0095) (Diario Oficial de Galicia, Num: 33, 15-022019, Páx: 9705)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental sobre o proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola dunha parcela na parroquia de Lapío, concello do Corgo
(clave 2018/0185). (Diario Oficial de Galicia, Num: 32, 14-02-2019,
Páx: 9465)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 12 de febreiro 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 Brandariz (Vila de Cruces). (Diario Oficial de Galicia, Num: 41, 2702-2019, Páx: 11462)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e
Minas, pola que se dá publicidade da declaración de impacto
ambiental formulada pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental con data do 3 de xuño de 2015, relativa ao proxecto do
parque eólico Monte Arca, no concello da Estrada (Pontevedra),
promovido por Vento Continuo Galego, S.L. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 27, 07-02-2019, Páx: 8027)
Organismo: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

ANUNCIO do 9 de xaneiro 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 mineira San Roque
364, no concello de Vilalba (Lugo), promovido por Pedra e Canterías
de Román, S.L. (clave 2014/0137). (Diario Oficial de Galicia, Num: 33,
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15-02-2019, Páx: 9704)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de prórroga da concesión de
explotación Oportuna 4086.2.2, concello de Carballeda de
Valdeorras, promovido por Explotaciones Mineras Gallegas, S.L.
(clave 2016/0062). (Diario Oficial de Galicia, Num: 30, 12-02-2019,
Páx: 9005)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de
Ourense, polo que se dá publicidade do proxecto de explotación,
estudo de impacto ambiental e plan de restauración da concesión de
explotación Oportuna 4086-1.7, no concello de Carballeda de
Valdeorras. (Diario Oficial de Galicia, Num: 40, 26-02-2019, Páx:
11271)
Organismo: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Estatal
Resolución do 7 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de
Biodiversidade e Calidade Ambiental, pola que se formula informe de
impacto ambiental do Proxecto de mellora de saneamento e
depuración dos núcleos de poboación do termo municipal de
Porqueira (Ourense). (Boletín Oficial del Estado, Num: 51, 28-022019, Páx: 19521)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAMBIO CLIMÁTICO
Comunitaria
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/331 DA COMISIÓN do 19 de
decembro de 2018 polo que se determinan as normas transitorias da
Unión para a harmonización da asignación gratuíta de dereitos de
emisión con arranxo ao artigo 10 bis da Directiva 2003/87/CE do
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Parlamento Europeo e do Consello. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 59, 27-02-2019, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Autonómica
ORDE do 28 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as normas de
pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia
durante a tempada de 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 26, 0602-2019, Páx: 7475)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Orde AGR/1/2019, do 30 de xaneiro, pola que se fixan os períodos
hábiles de pesca e normas relacionadas coa mesma en augas da
Comunidade Autónoma de La Rioja, durante o ano 2019 (Boletín
Oficial de La Rioja, Num: 15, 04-02-2019, Páx: 1410)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 22 de febreiro de 2019, da Consellería de
infraestruturas, Ordenación do Territorio e Medio Ambiente, pola que
se aproba a disposición xeral de vedas para a tempada 2019-2020 no
territorio do Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de
Asturias, Num: 41, 28-02-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2019, da Xefatura Territorial de
Pontevedra, pola que se aproba a renovación do Plan de
aproveitamento específico da anguía na desembocadura do río Ulla
para o ano 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 23, 01-02-2019, Páx:
6771)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

DECRETO FORAL 7/2019, do 30 de xaneiro, polo que se regula o
réxime específico do persoal do Basozainak/ Guarderío de Medio
Ambiente. (Boletín Oficial de Navarra, Num: 37, 22-02-2019, Páx:
2519)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2019 pola que se autoriza o Plan de
pesca de anguía para as confrarías de pescadores da ría de Arousa.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 26, 06-02-2019, Páx: 7594)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2019 pola que se autoriza o Plan de
pesca de anguía para as confrarías de pescadores da ría de Vigo
(Diario Oficial de Galicia, Num: 25, 05-02-2019, Páx: 7311)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

RESOLUCIÓN do 22 de xaneiro de 2019 pola que se aproba o Plan de
xestión da sardiña con arte de xeito para o ano 2019, no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 25,
05-02-2019, Páx: 7306)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Autonómica
LEI 4/2019, do 21 de febreiro, de Sustentabilidade Enerxética da
Comunidade Autónoma Vasca (Boletín Oficial del País Vasco, Num:
42, 28-02-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Local
Ordenanza Municipal Reguladora da Protección dos Camiños
Municipais en relación coas operacións forestais e outros no Concello
de Monterroso. (BOP Lugo, Num: 33, 08-02-2019, Páx: 30)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Autonómica
DECRETO 177/2018, do 27 de decembro, polo que se aproba o Plan
reitor de uso e xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre
das Illas Atlánticas de Galicia (Diario Oficial de Galicia, Num: 34,
18-02-2019, Páx: 9778)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

DECRETO 10/2019, do 17 de xaneiro, polo que se crea e se regula o
Comité de Coordinación da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 35, 19-02-2019, Páx: 10200)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Decreto-lei 2/2019, do 25 de febreiro, de modificación da Lei 4/2017,
do 13 de xullo, do Solo e dos Espazos Naturais Protexidos de
Canarias. (Boletín Oficial de Canarias, Num: 39, 26-02-2019, Páx:
6348)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CORRECCIÓN de erros do Decreto-lei 2/2019, do 25 de febreiro, de
codificación da Lei 4/2017, do 13 de xullo, do Chan e dos Espazos
Naturais Protexidos de Canarias. (Boletín Oficial de Canarias, Num:
40, 27-02-2019, Páx: 6507)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 7 de febreiro de 2019, do Organismo Autónomo
Parques Nacionais, pola que se publica o Acordo do Consello de
Ministros do 1 de febreiro de 2019, polo que se amplían os límites do
Parque Nacional Marítimo-Terrestre do Arquipélago de Cabrera por
incorporación de espazos mariños lindeiros ao mesmo. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 43, 19-02-2019, Páx: 15694)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 9 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de
Biodiversidade e Calidade Ambiental, pola que se inclúen no
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Inventario español de zonas húmidas 44 novos humidais da
Comunidade Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos á provincia
de Guadalajara, códigos IH424). (Boletín Oficial del Estado, Num: 50,
27-02-2019, Páx: 18865)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 9 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de
Biodiversidade e Calidade Ambiental, pola que se inclúen no
Inventario español de zonas húmidas 86 novos humidais da
Comunidade Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos á provincia
de Ciudad Real, códigos IH422). (Boletín Oficial del Estado, Num: 50,
27-02-2019, Páx: 18776)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Internacional
Medidas do Tratado Antártico adoptadas na XLI Reunión Consultiva
do devandito Tratado, celebrada en Buenos Aires do 13 ao 18 de
maio de 2018. (Boletín Oficial del Estado, Num: 39, 14-02-2019, Páx:
13652)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Autonómica
Lei 7/2019, do 8 de febreiro, para a sostibilidade ambiental e
económica da illa de Formentera (Boletín Oficial de Islas Baleares,
Num: 21, 16-02-2019, Páx: 5673)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Autonómica
LEI 1/2019, do 5 de febreiro, da Generalitat, de modificación da Lei
5/2014, do 25 de xullo, de ordenación do territorio, urbanismo e
paisaxe da Comunitat Valenciana (Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, Num: 8481, 07-02-2019, Páx: 8438)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA/RÉXIME COMPETENCIAL
Estatal
Orde PCI/169/2019, do 22 de febreiro, pola que se crea o Consello de
Desenvolvemento Sustentable. (Boletín Oficial del Estado, Num: 47,
23-02-2019, Páx: 17589)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS
Autonómica
Resolución do 31 de xaneiro de 2019, da Consellería de Emprego,
Industria e Turismo, pola que se aproban os criterios técnicos para
valorar a calidade técnica e o grao de definición da proposta nos
procesos de selección das solicitudes en competencia de parques
eólicos, en desenvolvemento do establecido no artigo 13 do Decreto
43/2008, do 15 de maio, sobre procedementos para a autorización de
parques eólicos polo Principado de Asturias. (Boletín Oficial del
Principado de Asturias, Num: 26, 07-02-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 79/2019, do 22 de febreiro, polo que se regula o
informe de compatibilidade e establécense os criterios de
compatibilidade coas estratexias mariñas. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 47, 23-02-2019, Páx: 17604)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Autonómica
LEI 1/2019, do 7 de febreiro, de modificación da Lei 11/2003, do 19
de marzo, de Protección Animal na Comunidade Autónoma de
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Aragón. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 35, 20-02-2019, Páx: 4491)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
REGULAMENTO (UE) 2019/220 DA COMISIÓN do 6 de febreiro de 2019
que modifica o Regulamento (CE)
Nº 865/2006 polo que se
establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE)
Nº
338/97 do Consello, relativo á protección de especies da fauna e flora
silvestres mediante o control do seu comercio (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 35, 07-02-2019, Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Internacional
Corrección de erros ás Emendas aos Apéndices I e II da Convención
sobre a Conservación das especies migratorias de animais silvestres,
adoptadas en Manila o 28 de outubro de 2017. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 39, 14-02-2019, Páx: 13766)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Autonómica
Orde 13/2019, do 29 de xaneiro, da Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente e Desenvolvemento Rural, pola que se aproba a estratexia
sobre a xestión dos biorresiduos en Castilla-La Mancha (Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, Num: 24, 04-02-2019, Páx: 2852)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Lei 8/2019, do 19 de febreiro, de residuos e solos contaminados das
Illes Balears (Boletín Oficial de Islas Baleares, Num: 23, 21-02-2019,
Páx: 6177)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/290 DA COMISIÓN do 19 de
febreiro de 2019 polo que se establece o formato para a inscrición no
rexistro e para a presentación de informes dos produtores de
aparellos eléctricos e electrónicos ao rexistro (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 48, 20-02-2019, Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/336 DA COMISIÓN do 27 de
febreiro de 2019 polo que se modifican o Regulamento (UE) nº
1141/2010 e o Regulamento de Execución (UE) nº 686/2012 no
relativo ao Estado membro relator para a avaliación das substancias
1metilciclopropeno,
famoxadona,
mancoceb,
metiocarb,
metoxifenozida, pirimicarb, metilpirimifós e tiacloprid (Diario Oficial
de la Unión Europea, Num: 60, 28-02-2019, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/337 DA COMISIÓN do 27 de
febreiro de 2019 polo que se aproba a substancia activa
mefentrifluconazol, 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: 60, 28-02-2019, Páx: 12)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/291 DA COMISIÓN do 19 de
febreiro de 2019 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE) nº 540/2011 no que se refire á prórroga dos períodos de
aprobación das substancias activas 1- naftilacetamida, acedo 1naftilacético, acrinatrina, azoxistrobina, fluazifop- P, fluroxipir,
imazalilo, cresoxim- metilo, oxifluorfeno, procloraz, prohexadiona,
espiroxamina, teflutrina e terbutilazina (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 48, 20-02-2019, Páx: 17)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/168 DA COMISIÓN do 31 de
xaneiro de 2019 polo que se modifica o Regulamento (UE) nº
540/2011 no relativo á prórroga dos períodos de aprobación das
substancias activas abamectina, Bacillus subtilis ( Cohn 1872) (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 33, 05-02-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros da Decisión de Execución (UE) 2018/1622 da
Comisión, relativa á non aprobación de determinadas substancias
activas en biocidas de conformidade co Regulamento (UE) nº
528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 34, 06-02-2019, Páx: 10)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/324 DA COMISIÓN do 25 de
febreiro de 2019 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE) nº 540/2011 no relativo aos períodos de aprobación das
substancias activas bifentrina, carboxina, FEN 560 (tamén
denominado fenogreco ou sementes de fenogreco en po), residuos
de extracción de po de pementa e silicato de sodio e aluminio (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 57, 26-02-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Local
R.P. 2019/5229, do 11/02/2019, pola que se aproban as bases
específicas da convocatoria do programa de subvencións dirixido ás
entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña,
para a realización de investimentos durante o ano 2019. (BOP A
Coruña, Num: 31, 13-02-2019, Páx: 1)
Destinatarios: – Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación e
comunidades de montes en man común. – Asociacións agrarias e labregas, gandeiras e
forestais sen ánimo de lucro.
Obxecto: Accións tendentes a apoiar ás entidades agrarias e labregas, gandeiras e forestais
en proxectos, que sexan investimento, destinados á recuperación e valoración dos recursos
agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e forestal que teñan como obxecto: – A
valorización e comercialización das producións agrarias, gandeiras e forestais. – Os proxectos
relacionados coa multifuncionalidade do monte enfocados á prevención dos incendios. – O
fomento do uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovables e do aforro enerxético. –
Accións tendentes á mellora da calidade xenética.
Convoca: Concello de A Coruña.
Prazo: Determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da
Coruña.

Galicia
ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos
danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e
para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental
dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa
de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan
para o ano 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 24, 04-02-2019, Páx:
7089)
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, sen que se admita a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións
silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e
para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas
forestais, en réxime de concorrencia competitiva (procedemento MR605A).
Convoca: Consellería de Medio Rural.
Prazo: Treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
orden.
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CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 28 de decembro de 2018 pola
que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano
2019, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos
investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e
comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do
Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020
(código de procedemento IN500A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 37,
21-02-2019, Páx: 10702)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 28 de decembro.
Obxecto: Consultar a Resolución do 28 de decembro.
Convoca: Axencia Galega de Industria Forestal
Prazo: Consultar a Resolución do 28 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). (Diario Oficial de Galicia, Num: 8, 11-012019, Páx: 1574)
Destinatarios: a) As empresas, de calquera tamaño, con domicilio social ou centro de
traballo en Galicia. b) Os organismos de investigación públicos ou privados galegos ou con
centro de traballo en Galicia, tendo en conta que quedan obrigados a destinar a axuda
recibida a usos relacionados con actividades non económicas e relativas a actuacións de
I+D+i.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión
das axudas do Programa Principia da Axencia Galega de Innovación e convocar as devanditas
axudas para o ano 2019 en réxime de concorrencia competitiva (código procedemento
IN848C).
Convoca: Axencia Galega de innovación (GAIN).
Prazo: Tres meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no
DiOG.

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. (Diario Oficial de Galicia, Num: 11, 16-012019, Páx: 2402)
Destinatarios: Consultar a Orde de 19 de decembro (consultar ligazóns).
Obxecto: Consultar a Orde de 19 de decembro.
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Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar a Orde de 19 de decembro.

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

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2018 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o
desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e
tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa
de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan
para o ano 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 26, 06-02-2019, Páx:
7641)
Destinatarios: Poderán acceder á condición de beneficiario das subvencións obxecto da
presente resolución: a) Organizacións ou entidades relacionadas coa produción primaria en
agricultura e/ou silvicultura. b) Empresas ou industrias transformadoras do sector agrario,
alimentario e forestal ou da área de enerxías renovables de orixe agrícola e forestal.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión
das subvencións para a realización de accións de cooperación para a implantación de
proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos
sectores agroalimentario, agrícola e forestal, e convocar estas axudas, en réxime de
publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o ano 2019. O seu código de
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procedemento é MR331A.
Convoca: Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Conselllería do Medio Rural.
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG.

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

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de axudas para a programación de accións formativas
realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio
Rural para levar a cabo actividades de formación continua na
Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o
ano 2019. (Diario Oficial de Galicia, Num: 37, 21-02-2019, Páx:
10703)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias das axudas as entidades colaboradoras privadas
inscritas no Rexistro Administrativo de Entidades Colaboradoras da Consellería do Medio
Rural. Consultar o artigo 2 da resolución.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións
polas cales se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as axudas para a
programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería
do Medio Rural para a levar adiante actividades de formación continua profesional orientadas
a persoas con relación profesional ou con expectativa de incorporación nos sectores
produtivos da agricultura, a gandaría, a industria agroalimentaria e a cadea forestalmadeireira na Comunidade Autónoma de Galicia, e convocalas para o ano 2019.
Convoca: Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal). Consellería do Medio Rural.
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte da publicación desta resolución no DOG.

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

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

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

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. (Diario Oficial de Galicia, Num: 19, 28-01-2019, Páx: 5107)
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
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.

ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das
primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos
expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016
pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o
establecemento de sistemas agroforestais. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 26, 06-02-2019, Páx: 7562)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios todos os titulares dos expedientes pagados antes
do 31 de decembro de 2018 ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 e que soliciten as
primas previstas nesta orde. Non poderán ser beneficiarias as entidades de dereito público
nin locais. Os beneficiarios deben cumprir os requisitos establecidos nos artigos 10.2 e 10.3
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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Obxecto: A orde, en réxime de concorrencia non competitiva (procedemento MR674B), ten
por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 , para
a concesión das primas de mantemento dos anos 2019, 2020 e 2021, para os expedientes
aprobados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais, cofinanciadas co
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (en diante, Feader), no marco do
Programa de desenvolvemento rural de Galicia (en diante PDR) 2014-2020 (DOG nº 120, do
27 de xuño de 2016, procedemento MR674A).
Convoca: Consellería do Medio Rural.
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as
bases reguladoras e se convocan para o ano 2019, en réxime de
concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en
tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización
de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de
procedemento IN500A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 31, 13-022019, Páx: 9121)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias as microempresas, pequenas e medianas
empresas (peme) do sector forestal radicadas en Galicia en relación cos investimentos
realizados en zonas rurais de acordo cos criterios de localización establecidos no ámbito
territorial do PDR 2014-2020 e descritos no anexo XIII (consultar o artigo 2 da resoluicón).
Obxecto: Establecer as bases que regulan as axudas aos investimentos en tecnoloxías
forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais e proceder á
súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
Convoca: Axencia Galega da Industria Forestal
Prazo: Un (1) mes, contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución no DOG.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 28 de decembro de 2018 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da
capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do
financiamento das actividades integradas en plans de innovación
enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN848D).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 40, 26-02-2019, Páx: 11223)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 28 de decembro de 2018.
Obxecto: Consultar a Resolución do 28 de decembro de 2018.
Convoca: Axencia Galega de Innovación.
Prazo: Consultar a Resolución do 28 de decembro de 2018.
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CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 21 de decembro de 2018 pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para
proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local
participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do
sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de
pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e
se convocan as correspondentes ao ano 2019. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 41, 27-02-2019, Páx: 11356)
Destinatarios: Consultar a Orde do 21 de decembro de 2018.
Obxecto: Consultar a Orde do 21 de decembro de 2018.
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Consultar a Orde do 21 de decembro de 2018.

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

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

Extracto da Resolución do 20 de febreiro de 2019, do Fondo Español
de Garantía Agraria, O.A. (FEGA), pola que se convocan axudas á
cooperación para formulacións conxuntas con respecto a proxectos
ambientais e prácticas ambientais en curso, no marco do Programa
Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020 (Boletín Oficial del
Estado, Num: 51, 28-02-2019, Páx: 10725)
Destinatarios: Poderán acceder a estas axudas as entidades establecidas no artigo 2.3 do
Real Decreto 197/2016, do 13 de maio, e cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 do
citado real decreto.
Obxecto: O obxecto destas subvencións é o apoio financeiro á cooperación para
formulacións conxuntas con respecto a proxectos ambientais e prácticas ambientais en curso,
orientados á mellora da eficiencia enerxética mediante o uso de enerxías renovables, no
marco do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020.
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Prazo: 20 días contados a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto no
BOE.

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. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 25, 29-01-2019, Páx: 8001)
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.

Resolución do 14 de xaneiro de 2019, da Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, pola que se publican as bases reguladoras para a
concesión de bolsas de formación relacionadas cos fins da Fundación
Biodiversidad. (Boletín Oficial del Estado, Num: 30, 04-02-2019, Páx:
9848)
Destinatarios: Consultar 5. Requisitos dos beneficiarios.
Obxecto: As presentes Bases teñen por obxecto establecer o marco de concesión de bolsas
de formación para graduados universitarios, graos medios e graos superiores de formación
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profesional, no ámbito das competencias da Fundación Biodiversidade. O procedemento de
selección realizarase en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de
obxectividade, publicidade, transparencia, igualdade e non discriminación.
Convoca: Fundación Biodiversidad. Ministerio para la Transición Ecológica.
Prazo: Fixarase na correspondente convocatoria.

Real Decreto 72/2019, do 15 de febreiro, polo que se regula o
programa de incentivos á mobilidade eficiente e sostible (Programa
MOVES). (Boletín Oficial del Estado, Num: 41, 16-02-2019, Páx:
15264)
Destinatarios: Serán beneficiarios directos das axudas previstas neste programa as
comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla que deberán destinar o importe das
axudas aos suxeitos que se enumeran no apartado segundo do presente artigo.
Obxecto: Este real decreto ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a
concesión de axudas a actuacións de apoio a a mobilidade baseada en criterios de eficiencia
enerxética, sostibilidade e impulso do uso de enerxías alternativas, incluída a disposición das
infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos adecuadas en todo o territorio nacional.
Convoca: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Prazo: Consultar artigo 11.

Extracto da Resolución, do 19 de febreiro de 2019, do Fondo Español
de Garantía Agraria O.A., pola que se convocan axudas á cooperación
para a subministración sostible de biomasa no marco do Programa
Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020 (Boletín Oficial del
Estado, Num: 48, 25-02-2019, Páx: 10057)
Destinatarios: Poderán acceder a estas axudas as entidades establecidas no artigo 2.3 do
Real Decreto 254/2016, do 10 de xuño, que cumpran os requisitos do artigo 4 do citado Real
Decreto.
Obxecto: O obxecto destas subvencións é o apoio financeiro a proxectos de cooperación
para a subministración sostible de biomasa entre axentes que a reciben ou a provén,
destinada á produción de enerxía na transformación de produtos agroalimentarios, no marco
do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020, financiado polo Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación(MAPA) e o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural ( FEADER) e regulado polo Regulamento (UE) Nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e o
Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural ( FEADER) e polo que se derroga o Regulamento
(CE) Nº 1698/2005 do Consello.
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Prazo: 20 días, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE.

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

OCEAN ENERGY ERA-NET COFUND. Enerxías Oceánicas.
Destinatarios: As propostas deberán cumprir todos os requisitos de elexibilidade esixibles
tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Recoméndase contrastar que todos os
participantes no consorcio cumpren os seus respectivos requisitos de elexibilidade nacional e
contactar cos puntos de contacto nacionais, previamente á presentación das propostas.
Obxecto: A convocatoria ten por obxectivo apoiar financeiramente e facilitar o
desenvolvemento de proxectos colaborativos transnacionais de I+D que aborden a xeración
de electricidade renovable a partir da captación e aproveitamento das seguintes fontes de
enerxía do mar: Enerxía undimotriz (ondas), enerxía mareomotriz (mareas), enerxía das
correntes de marea e oceánicas, gradiente salino (potencia osmótica) e gradiente térmico
oceánico.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Preferentemente antes do 5 de marzo de 2019.

REGULAMENTO (UE) 2019/289 DA COMISIÓN do 19 de febreiro de
2019 que modifica o Regulamento (UE) nº 702/2014, polo que se
declaran determinadas categorías de axuda nos sectores agrícola e
forestal e en zonas rurais compatibles co mercado interior en
aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da
Unión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 48, 20-022019, Páx: 1)
Destinatarios: Consultar o Reglamento (UE) nº 702/2014.
Obxecto: Consultar o Reglamento (UE) nº 702/2014
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Consultar el Reglamento (UE) nº 702/2014.

BOLSAS
Estatal
Extracto da Resolución 12 de febreiro de 2019 da Dirección da
Fundación Biodiversidade, F. S. P., pola que se aproba a
Convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para bolsas de
formación relacionadas cos fins da Fundación Biodiversidade.
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(Boletín Oficial del Estado, Num: 42, 18-02-2019, Páx: 8530)
Destinatarios: Aquelas persoas físicas que reúnan os requisitos establecidos nos apartados
5.1 e 5.2 das Bases Reguladoras para a concesión de bolsas de formación relacionadas cos
fins da Fundación Biodiversidade.
Obxecto: Conceder, en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de
publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, 6
bolsas destinadas a titulados universitarios ou de formación profesional no ámbito das
competencias da Fundación Biodiversidade, de acordo aos perfís requiridos. Resolución do 14
de xaneiro de 2019, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se publican as
bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación relacionadas cos fins da
Fundación Biodiversidade.
Convoca: Ministerio para la Transición Ecológica
Prazo: Ata o 7 de marzo de 2019 ás 14:00 horas (hora peninsular),

CONCURSOS PÚBLICOS
Galicia
Anuncio de licitación de: Presidencia da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil. Obxecto: Servizos de mantemento e conservación das
canles, acequias e camiños de servizo do regadío do Val de Lemos,
TT.MM de Bóveda, Poboa de Brollón, Monforte de Lemos, Patón e
Sober (Lugo). Expediente: 172/18/ DT/ PA/SE. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 37, 12-02-2019)
Obxecto: Servizos de mantemento e conservación das canles, acequias e camiños de servizo
do regadío do Val de Lemos, TT.MM de Bóveda, Poboa de Brollón, Monforte de Lemos, Patón e
Sober (Lugo).
Convoca: Presidencia da Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
Prazo: Ata as 14:00 horas do 7 de marzo de 2019.

EMPREGO PÚBLICO
Galicia
ANUNCIO de convocatoria de prazas de persoal laboral temporal
(unha praza de técnico de Ambiente (GII BII N8)). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 41, 27-02-2019, Páx: 11481)
Destinatarios: As bases da convocatoria e os impresos de solicitude están dispoñibles na
páxina web www.apvigo.es e no taboleiro de anuncios da Autoridade Portuaria de Vigo, praza
da Estrela, nº 1.
Obxecto: As bases da convocatoria e os impresos de solicitude están dispoñibles na páxina
web www.apvigo.es e no taboleiro de anuncios da Autoridade Portuaria de Vigo, praza da
Estrela, nº 1.
Convoca: Autoridade Portuaria de Vigo
Prazo: Dez (10) días naturais contados a partir do día seguinte á publicación deste anuncio.
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PREMIOS
Galicia
Premios Recíclate con Sogama 2018-2019 (20-02-2019)
Destinatarios: 25 centros de Educación Primaria que participan nesta iniciativa.
Obxecto: No marco do programa educativo “Recíclate con Sogama”, canalizado a través do
Plan Proxecta da Xunta de Galicia e cuxo obxectivo é promover a reciclaxe nas aulas, a
Sociedade Galega do Medio Ambiente, en colaboración coa Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional, convocou os premios correspondentes á edición 20182019, podendo presentar a súa candidatura aos mesmos os 25 centros de Educación Primaria
que participan nesta iniciativa. O concurso circunscríbese á elaboración dunha obra de arte
con materiais de refugallo, sendo o seu obxectivo promover o interese do alumnado pola
reutilización e a reciclaxe, e demostrar, con exemplos prácticos, que os residuos poden
albergar un gran potencial e ser transformados en recursos, ata en auténticas obras de arte
cun alto valor creativo.
Convoca: SOGAMA
Prazo: Finaliza o 29 de abril.

Estatal
CONVOCATORIA DOS PREMIOS REI JAUME I 2019: Protección do Medio
Ambiente (Boletín Oficial del Estado, Num: 22, 25-01-2019)
Destinatarios: Calquera persoa que efectuase a maior parte da súa actividade profesional
en España e preferentemente que resida en España.
Obxecto: Concederase á persoa cuxa investigación contribúa significativamente á mellora do
medio ambiente. Valorarase especialmente o estudo das causas do cambio climático, as súas
consecuencias e as posibles solucións.
Convoca: Fundación Premios Rei Jaume I
Prazo: Desde o 14 de xaneiro ata o 1 de abril de 2019 ambos os incluídos.

Unión europea
Young Champions of the Earth
Destinatarios: O premio Novos Campións da Terra pretende homenaxear e brindar apoio a
persoas de entre 18 e 30 anos dotadas dun gran potencial para crear un impacto medio
ambiental positivo. Artistas, científicos, economistas, comunicadores e emprendedores de
calquera procedencia con grandes e audaces ideas: para o medio ambiente, para a
humanidade, para un futuro máis ecolóxico.
Obxecto: O premio Novos Campións da Terra non quere ser un mero título honorífico, senón
impulsar á próxima xeración de líderes en materia medio ambiental.
Convoca: United Nations Environment.
Prazo: Ata o 13/03/2019.
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EUSEW 19 , Premios á Enerxía Sostible 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 sostible
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 elexibilidade.
Obxecto: Os Premios á Enerxía Sostible 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.

Internacional
Premio IFLA á Biblioteca Verde 2019
Destinatarios: Calquera tipo de biblioteca cun proxecto, iniciativa ou idea sobresainte de
Green Library pode solicitar o premio IFLA Green Library. O proxecto, a iniciativa ou a idea
pódense presentar de varias maneiras (por exemplo, ensaio, vídeo, póster, artigo, conxunto
de diapositivas)
Obxecto: Seguindo a Iniciativa Crave 4.1 de IFLA: Promover as bibliotecas dentro da Axenda
2030 para o Desenvolvemento Sustentable das Nacións Unidas, o premio axudará a avanzar
na profesión a través do esclarecemento do papel das bibliotecas e os bibliotecarios no
avance dos estándares de sustentabilidade e a promoción do coñecemento especializado
dentro da práctica profesional.
Convoca: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
Prazo: Antes do 1 de abril de 2019.

CONVOCATORIA DA
XII EDICIÓN
FRONTEIRAS DO COÑECEMENTO

PREMIOS

FUNDACIÓN

BBVA

Destinatarios: Os/ as candidatos/ as serán unha ou máis persoas físicas de calquera
nacionalidade, sen límite de número, cando realizasen achegas independentes ou
converxentes a un determinado avance, ben a través da colaboración formal entre elas
(formando parte dun ou máis equipos), ben de maneira paralela. Poderán tamén ser
candidatos organizacións científicas ou culturais ás que poidan atribuírse de maneira
agregada contribucións excepcionais nos ámbitos do coñecemento científico, a creación
cultural e as actuacións ante o cambio climático.
Obxecto: Os Premios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento son expresión do
compromiso de responsabilidade social do grupo financeiro BBVA co recoñecemento da
investigación e a creación cultural de excelencia en diversas áreas do coñecemento. Constan
das seguintes categorías: 1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas). 2. Bioloxía e
Biomedicina. 3. Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 4. Ecoloxía e Bioloxía da
Conservación. 5. Cambio climático. 6. Economía, Finanzas e Xestión de Empresas. 7.
Humanidades e Ciencias Sociais. 8. Música e Ópera.
Convoca: Fundación BBVA.
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Prazo: A partir do 1 de xaneiro e ata as 23 horas GMT do 30 de xuño de 2019.

30 de 37

Febreiro 2019

ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Unión europea
Debate luso-galaico sobre floresta autóctona en Caminha
Contido: Participar nun ciclo de conferencias sobre a situación da Floresta ou Bosque autóctono
do país veciño. O vindeiro sábado, 9 de marzo, Cousa de Raíces, da que fai parte ADEGA, acudirá
á localidade portuguesa de Caminha para dar a coñecer a súa experiencia na defensa do bosque
galego.
Lugar: Caminha
Organizador: Aliança pela Floresta Autóctone e a COREMA -Associaçao de Defesa do
PatrimónioInscrición: Non necesita inscrición.
Data de Inicio: 09-03-2019
Data de fin: 09-03-2019

Sobre #SolucionesInnovadoras
Contido: A cuarta sesión da Asemblea das Nacións Unidas para o Medio Ambiente celebrarase en
Nairobi, Kenia, do 11 ao 15 de marzo de 2019 baixo o tema "Solucións innovadoras para os
desafíos ambientais e a produción e o consumo sostibles". Existe unha barreira que obstaculiza
todo o progreso inspirado polos Obxectivos Globais: os hábitos de produción e consumo
insostibles, que exceden as capacidades do noso planeta e están fomentados polas nosas
eleccións cotiás. No período previo á Asemblea, ONU Medio Ambiente está a liderar unha
campaña global para promover e impulsar as # SolucionesInnovadoras que garantirán un estilo
de vida sostible para todos. Esta campaña centrarase en comunicar o custo ambiental dos actuais
modelos de produción e consumo, así como as ideas para transitar cara a patróns que protexan a
vida no planeta.
Organizador: ONU para el Medio Ambiente.

CONGRESOS
Estatal
XVIII Congreso Internacional sobre Patrimonio Xeolóxico e Mineiro.
XXII Sesión Científica da SEDPGYM
Contido: Preténdese reunir aos profesionais que presenten os seus traballos que han de versar
sobre os distintos aspectos relacionados coa investigación, xestión, conservación e divulgación do
patrimonio xeolóxico e mineiro, para difundir e profundar no coñecemento, así como sensibilizar á
opinión pública e establecer estratexias de futuro que permitan a recuperación das nosas raíces
mineiras, fomentando salvagárdaa dun rico patrimonio histórico, nunha zona de indubidable
relevancia patrimonial, como é o Bierzo, tanto no aspecto xeolóxico como mineiro.
Lugar: Ponferrada (León).
Organizador: Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero,
SEDPGYM.
Inscrición: Presentación de resumos antes do 15 de agosto de 2019, inscrición antes do 1 de
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setembro.
Data de Inicio: 26-09-2019
Data de fin: 28-09-2019

Internacional
ISWA 2019
Contido: ISWA 2019, o maior congreso mundial en materia de xestión de residuos, e que terá
lugar do 7 ao 9 de outubro en Bilbao (Palacio de Congresos Euskalduna).
Lugar: Bilbao
Organizador: ISWA e ATEGRUS.
Inscrición: Ata o 18 de marzo.
Data de Inicio: 07-10-2019
Data de fin: 09-10-2019

CURSOS
Galicia
RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos
de formación continua para os servizos de extinción de incendios e
salvamento, grupos de emerxencias supramunicipais e servizos
municipais de protección civil e emerxencias da Comunidade
Autónoma de Galicia. (DOG Nº 33, Venres, 15 de febreiro de 2019)
Páx. 9556).
Contido: As actividades formativas serán as que se especifican no anexo II desta resolución, no
cal, se indica tamén, de ser o caso, o número de edicións por curso, número de horas lectivas,
número de prazas, datas de realización e horarios dos distintos cursos. As actividades formativas
terán preferentemente horario de mañá e tarde.
Lugar: Academia Galega de Seguridade Pública (rúa Cultura, s/n, A Estrada, Pontevedra).
Organizador: Academia Galega de Seguridade Pública.
Inscrición: 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no
DOG.
Data de Inicio: 04-03-2019
Data de fin: 28-06-2019

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)
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Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense
Inscrición: Consultar ligazón
Data de Inicio: 06-09-2019
Data de fin: 10-11-2019

CURSO ON-LINE: Sistemas de información xeográfica aplicados á
xestión do territorio e ao 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

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
Unión europea
Expert Consultation Meeting on Mercury Monitoring on Soil and Biota
Contido: Reunión de coordinación de expertos co obxectivo de iniciar un debate e recompilar
información sobre os métodos analíticos e de monitoreo do mercurio nestas dos matrices, solo e
biota.
Lugar: Mónaco.
Organizador: Laboratorio de Medio Ambiente de la Agencia Internacional de Energía
Atómica.
Data de Inicio: 13-05-2019
Data de fin: 14-05-2019
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OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Exposición sobre as EEI no IES de Brión
Contido: Exposición sobre especies exóticas invasoras "UNHA INVASIÓN SILENCIOSA. A
BIODIVERSIDADE BAIXO AMEAZA". A exposición recolle en trece paneis diferentes aspectos
relacionados coa problemática das especies exóticas invasoras. Que son? Cal é a súa orixe e que
implica unha bioinvasión, así como, os principais ecosistemas afectados e as especies máis
comúns e algunas cuestión que podemos facer para atallar este problema.
Lugar: IES de Brión.
Organizador: ADEGA.
Inscrición: Non especifica.
Data de fin: 06-03-2019

Estatal
Conama Local Toledo 2019
Contido: O Conama Local Toledo 2019 pretende dar continuidade aos temas abertos en Conama
2018 sobre territorio, desenvolvemento rural e transición ecolóxica xusta. A intención desta nova
edición do Encontro de Pobos e Cidades pola Sostibilidade ( Conama Local) é consolidar un foro
continuado e aberto de diálogo cos principais actores en materia de sostibilidade e medio
ambiente, e facelo en clave local e rexional.
Lugar: Toledo.
Organizador: Conama e a Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha.
Inscrición: Cubrir formulario.
Data de Inicio: 02-04-2019
Data de fin: 04-04-2019

Unión europea
Water Market Europe 2019 (Food & Drink Edition)
Contido: A xestión da auga é un dos maiores desafíos que enfronta o sector de alimentos e
bebidas na actualidade, con implicacións de gran alcance para a sociedade, incluída a
competitividade e a sostibilidade de todos os fabricantes de alimentos e bebidas. A nivel mundial,
cada vez haberá menos auga dispoñible para a produción de alimentos. Os recursos críticos,
incluído a auga, un dos maiores riscos, veranse sometidos a unha maior presión no futuro. Water
Market Europe 2019 céntrase no sector de Alimentos e Bebidas que require, en termos de
solucións tecnolóxicas, case a totalidade das tecnoloxías de auga máis innovadoras, que cubra
todo o ciclo da auga e teña un alto impacto nos desafíos climáticos.
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Organizador: The European Water Platform.
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ACTIVIDADES
Inscrición: Ata o 20 de marzo.
Data de Inicio: 20-03-2019
Data de fin: 21-03-2019

Internacional
"Change the Change" Conferencia Internacional de Cambio Climático
Contido: Especialistas nacionais e internacionais daranse cita para presentar historias de éxito,
novos modelos de negocio e debater sobre os retos aos que nos enfrontamos como sociedade
fronte aos efectos ao cambio climático.
Lugar: San Sebastián.
Organizador: Ministerio para la Transición Ecológica.
Data de Inicio: 06-03-2019
Data de fin: 08-03-2019

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