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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Comunitaria
DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2019/1845 DA COMISIÓN do 8 de agosto
de 2019 pola que se modifica, para adaptalo ao progreso científico e
técnico, o anexo III da Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeo e
do Consello en canto a unha exención relativa ao ftalato de bis (2etilhexilo) ( DEHP) en determinados compoñentes de caucho
utilizados nos sistemas de motores. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 283, 05-11-2019, Páx: 38)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2019/1846 DA COMISIÓN do 8 de agosto
de 2019 pola que se modifica, para adaptalo ao progreso científico e
técnico, o anexo III da Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeo e
do Consello en canto a unha exención relativa ao chumbo en pastas
de soldadura utilizadas en determinados motores de combustión.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 283, 05-11-2019, Páx: 41)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Galicia
Resolución do 11 de outubro de 2019, da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio co Concello de
Carballeda de Avia, para o financiamento, execución e entrega das
obras "Depuración do núcleo de Vilar de Condes, en Carballeda de
Avia (Ourense)". (Boletín Oficial del Estado, Num: 266, 05-11-2019,
Páx: 122067)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 30 de outubro 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 do ámbito
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de solo urbano non consolidado PERI-1 do Plan xeral de ordenación
municipal no concello de Sanxenxo, promovido por Inversiones
Diayud, S.L. (expediente 2019AAE2365; código 2227/2019). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 217, 14-11-2019, Páx: 48837)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan
especial
de
infraestruturas
e
dotacións para a construción dun albergue de peregrinos no
concello de Paderne, promovido por Cristina Crespo Cortés
(expediente 2019AAE2325; código 2220/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 216, 13-11-2019, Páx: 48711)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias de planeamento para a delimitación do núcleo rural de
Negrelle, no concello de Maside (expediente 2019AAE2363; código
2228/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 226, 27-11-2019, Páx:
50826)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias de planeamento para delimitación dun polígono de solo
urbano non consolidado en San Cidre, no concello de Bergondo
(expediente 2019AAE2364; código 2226/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 226, 27-11-2019, Páx: 50827)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a memoria
ambiental correspondente ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica do Plan xeral de ordenación municipal do concello de
Baños de Molgas. (Diario Oficial de Galicia, Num: 222, 21-11-2019,
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Páx: 49622)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
para vía entre Cerdedo e Caroi, no concello de Cerdedo-Cotobade
(expediente 2019AAE2357; código 2223/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 222, 21-11-2019, Páx: 49624)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación para a delimitación do solo de núcleo rural da Verea, no
concello de Toén (expediente 2019AAE2359; código 2229/2019).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 226, 27-11-2019, Páx: 50825)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
para uso de aparcadoiro en parcela para equipamento sanitario no
concello de Vilanova de Arousa, promovido por Parking Salnés, S.L.
(expediente 2019AAE2355; código 2221/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 216, 13-11-2019, Páx: 48712)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 8 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha granxa, ata
104.408 prazas, de polos de ceba na parroquia de Parada de Outeiro,
no concello de Vilar de Santos (expediente 2018/0092). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 222, 21-11-2019, Páx: 49625)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental dun proxecto de instalación de sala de
muxidura e ampliación de explotación de vacún de leite na
parroquia
de
Abellá,
no
concello
de
Frades
(expediente
2019/0075). (Diario Oficial de Galicia, Num: 217, 14-11-2019, Páx:
48835)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á
resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada
2018-IPPC-48-326 para a ampliación dunha explotación porcina de
ceba en Codesoso, no concello de Sobrado. Titular: A Riveira, S.C.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 215, 12-11-2019, Páx: 48585)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación
avícola, ata 29.022 plazas de pavos, na parroquia de Fornelas, no
concello da Pobra do Brollón (clave do expediente 2019/0058).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 217, 14-11-2019, Páx: 48834)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á
resolución
pola
que
se
extingue a autorización ambiental
integrada 2014-IPPC-30-274 para un centro de transferencia e
valorización de residuos industriais no concello de Cerceda. Titular:
Alansu Galicia, S.L. (Diario Oficial de Galicia, Num: 215, 12-11-2019,
Páx: 48586)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 8 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de construción dunha ponte sobre o
río Támega no núcleo rural de Queizás, no concello de Verín
(expediente 2018/0049). (Diario Oficial de Galicia, Num: 222, 21-112019, Páx: 49626)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á
resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada
2018-IPPC-I-36-325 para a ampliación dunha explotación avícola, ata
104.408 polos de engorda, en Parada de Outeiro, concello de Vilar de
Santos (titular: Hermanos Quintas Pozos, S.C.). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 220, 19-11-2019, Páx: 49265)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de repoboación forestal na
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Biduedo e Fiais, nas
parroquias de Riomao e San Fiz, no concello da Veiga (expediente
2018/0166). (Diario Oficial de Galicia, Num: 220, 19-11-2019, Páx:
49266)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de forestación de varias parcelas
do monte veciñal en man común Comunal de Herosa, na
parroquia de Pentes, no concello da Gudiña (expediente 2019/0030).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 217, 14-11-2019, Páx: 48839)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de urbanización de Morelle, 2ª fase,
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no concello de Sarria (expediente 2018/0231). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 217, 14-11-2019, Páx: 48841)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de adaptación do complexo ambiental
do Morrazo para o almacenamento temporal de residuos perigosos e
non perigosos e instalación dunha planta de compostaxe
de
biorresiduos na parroquia de Aldán, no concello de Cangas
(expediente 2018/0187) (Diario Oficial de Galicia, Num: 217, 14-112019, Páx: 48842)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto da instalación de valorización de
vehículos agrícolas fóra de uso (VFU) no polígono industrial do Ceao,
no concello de Lugo (expediente 2019/0026). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 222, 21-11-2019, Páx: 49623)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de forestación de varias parcelas
do monte veciñal en man común Comunal de Carracedo, na
parroquia de Carracedo da Serra, no concello da Gudiña
(expediente 2019/0027). (Diario Oficial de Galicia, Num: 217, 14-112019, Páx: 48840)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola dunha parcela na parroquia de Nogueira, no concello de
Sobrado (expediente 2019/0033). (Diario Oficial de Galicia, Num: 217,
14-11-2019, Páx: 48838)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de ampliación de instalacións de
planta de tratamento de biosólidos na Ponte de Outeiro, no concello
de Castro de Rei (expediente 2018/0158). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 218, 15-11-2019, Páx: 48952)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CAMBIO CLIMÁTICO
Outras CCAA
DECRETO LEI 16/2019, do 26 de novembro, de medidas urxentes para
a emerxencia climática e o impulso ás enerxías renovables. (Diario
Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 8012, 28-11-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 639/2019, do 8 de novembro, polo que se crea o Comité
Organizador da XXV Conferencia de Nacións Unidas sobre o Cambio
Climático. (Boletín Oficial del Estado, Num: 271, 11-11-2019, Páx:
123789)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Real Decreto-lei 15/2019, do 8 de novembro, polo que se adoptan
medidas urxentes para a organización en España da
XXV
Conferencia de Nacións Unidas sobre o Cambio Climático. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 271, 11-11-2019, Páx: 123777)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1842 DA COMISIÓN do 31
de outubro de 2019 polo que se establecen disposicións de aplicación
da Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello
respecto das disposicións adicionais de axuste da asignación gratuíta
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de dereitos de emisión debido a modificacións do nivel de actividade.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 282, 04-11-2019, Páx: 20)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1839 DA COMISIÓN do 31
de outubro de 2019 polo que se modifica o Regulamento de
Execución (UE) 2017/1152 no que respecta a a determinación e
notificación dos valores de CO2 WLTP de determinadas categorías
de vehículos comerciais lixeiros novos e adáptanse os datos de
entrada para a ferramenta de correlación. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 282, 04-11-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1868 DA COMISIÓN do 28 de
agosto de 2019 polo que se modifica o Regulamento (UE) nº
1031/2010 a fin de adaptar a poxa de dereitos de emisión ás normas
do RCDE UE para o período 2021-2030 e á clasificación de dereitos
de emisión como instrumentos financeiros conforme a Directiva
2014/65/UE do Parlamento Europeo e do Consello. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: null, 08-11-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1840 da Comisión do 31 de
outubro de 2019 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE) 2017/1153 no que respecta á notificación dos valores de CO2
WLTP de determinadas categorías de turismos novos e adáptanse os
datos de entrada para a ferramenta de correlación. (Diario Oficial de
la Unión Europea, Num: 282, 04-11-2019, Páx: 9)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2019/1939 DA COMISIÓN do 7 de novembro de
2019 polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 582/2011 no que
respecta ás estratexias auxiliares de emisións (AES), o acceso á
información sobre o sistema de diagnóstica a bordo (DAB) e á
información sobre a reparación e o mantemento do vehículo, a
medición das emisións durante os períodos de arranque en frío do
motor e o uso de sistemas portátiles de medición de emisións (PEMS)
para medir o número de partículas, con respecto aos vehículos
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pesados. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 303, 25-11-2019,
Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2019 pola que se autoriza o plan
de xestión de pesca coa arte de bou de vara e a arte de rapeta ou
bou de man. (Diario Oficial de Galicia, Num: 221, 20-11-2019, Páx:
49421)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

CONTAMINACIÓN
Outras CCAA
Decreto 127/2019, do 12 de novembro, polo que se declaran as zonas
vulnerables á contaminación producida por nitratos procedentes de
fontes agrarias e apróbase o programa de actuación na Comunidade
Autónoma de La Rioja (Boletín Oficial de La Rioja, Num: 137, 15-112019, Páx: 14854)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Outras CCAA
ACORDO do Gobierno de Navarra, do 13 de novembro de 2019, polo
que se aproba a Axenda Forestal da Comunidade Foral de Navarra
2019-2023. (Boletín Oficial de Navarra, Num: 234, 27-11-2019, Páx:
13787)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
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Aprobación do Plan municipal de prevención e defensa contra os
incendios forestais. Cerdido (BOP A Coruña, Num: 218, 15-11-2019,
Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Galicia
DECRETO 142/2019, do 31 de outubro, polo que se crea a
Comisión interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030 en
Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 217, 14-11-2019, Páx: 48754)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Real Decreto 628/2019, do 31 de outubro, polo que se modifican os
Reais Decretos 1075/2014 e 1076/2014, ambos do 19 de decembro,
ditados para a aplicación en España da Política Agrícola Común.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 263, 01-11-2019, Páx: 121192)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Galicia
ORDE do 10 de outubro de 2019 de aprobación das normas técnicas
de planeamento urbanístico de Galicia. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 224, 25-11-2019, Páx: 49818)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
Resolución do 25 de outubro de 2019, do Parlamento de Andalucía,
pola que se ordena a publicación do acordo de convalidación do
Decreto-lei 3/2019, do 24 de setembro, de medidas urxentes para a
adecuación ambiental e territorial das edificacións irregulares na
Comunidade Autónoma de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, Num: 221, 15-11-2019, Páx: 10)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA/RÉXIME COMPETENCIAL
Galicia
ORDE do 25 de outubro de 2019 sobre delegación de competencias
nos órganos superiores, directivos e periféricos desta consellería.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 210, 05-11-2019, Páx: 47516)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PERSOAL ESPECIALIZADO
Galicia
ORDE do 3 de outubro de 2019 pola que se publica o Acordo sobre as
condicións de traballo dos axentes forestais e medioambientais de
Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 214, 11-11-2019, Páx: 48327)
Organismo: CONSELLERÍA DE FACENDA

RESIDUOS
Local
CONVENIO sobre xestión conxunta do servizo de tratamento e
eliminación de residuos na planta de Nostián. (BOP A Coruña, Num:
225, 26-11-2019, Páx: 9372)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
ORDE AGR/1073/2019, do 22 de outubro, pola que se regula o
Rexistro de establecementos e operadores de subproductos animais
e produtos derivados non destinados ao consumo humano da
Comunidade de Castilla y León. (Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León, Num: 221, 15-11-2019, Páx: 50642)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1885 DA COMISIÓN do 6 de
novembro de 2019 pola que se establecen normas relativas ao
cálculo, a verificación e a comunicación de datos relativos á
vertedura de residuos municipais de acordo coa Directiva 1999/31/CE
do Consello, e derrógase a Decisión 2000/738/CE da Comisión (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 290, 11-11-2019, Páx: 18)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1951 DA COMISIÓN do 25 de
novembro de 2019 pola que se atrasa a data de expiración da
aprobación do tebuconazol para o seu uso en biocidas do tipo de
produto 8. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 304, 26-11-2019,
Páx: 21)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1959 DA COMISIÓN do 26 de
novembro de 2019 pola que non se aproba o uso do fosfato de prata,
sodio, hidróxeno e circonio como substancia activa existente en
biocidas dos tipos de produto 2 e 7 (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 306, 27-11-2019, Páx: 40)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1973 DA COMISIÓN do 27 de
novembro de 2019 pola que non se aproba o uso da zeolita de prata
e cobre como substancia activa existente en biocidas dos tipos de
produto 2 e 7 (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 307, 28-112019, Páx: 58)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1881 da Comisión do 8 de
novembro de 2019 que modifica o Regulamento (UE) nº 37/2010
para clasificar a substancia diflubenzurón no que respecta a o seu
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límite máximo de residuos (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
290, 11-11-2019, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1950 DA COMISIÓN do 25 de
novembro de 2019 pola que se atrasa a data de expiración da
aprobación do K- HDO para o seu uso en biocidas do tipo de produto
8. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 304, 26-11-2019, Páx:
19)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1844 DA COMISIÓN do 22
de outubro de 2019 polo que se concede unha autorización da Unión
para a familia de biocidas « BPF_ Iodine_ VET». (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: null, 05-11-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros do Regulamento (UE) 2019/1009 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 5 de xuño de 2019, polo que se establecen
disposicións relativas á posta a disposición no mercado dos produtos
fertilizantes UE e modifícanse os Regulamentos (CE) nº 1069/2009 e
(CE) nº 1107/2009 e derrógase o Regulamento (CE) nº 2003/2003.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 302, 22-11-2019, Páx: 129)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2019/1960 DA COMISIÓN do 26 de
novembro de 2019 pola que non se aproba o uso da zeolita de prata
como substancia activa existente en biocidas dos tipos de produto 2
e 7 (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 306, 27-11-2019, Páx:
42)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
ORDE do 8 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras das subvencións ás organizacións profesionais agrarias
e asociacións agrarias para a realización de actividades de interese
agrario e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de
procedemento MR321A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 221, 20-112019, Páx: 49400)
Destinatarios: As organizacións profesionais agrarias legalmente constituídas en Galicia
que concorreron ás eleccións ás cámaras agrarias que tiveron lugar o 26 de maio de 2002. E
as asociacións agrarias, con ámbito de actuación provincial ou autonómico, legalmente
constituídas de acordo coa Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo.
Obxecto: O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de
axudas, en réxime de concorrencia polo sistema de rateo, para a realización de actividades
de interese agrario.
A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é a realización de
actividades de representación e de formación dos asociados das organizacións profesionais
agrarias e asociacións agrarias legalmente constituídas e con implantación en Galicia, e dos
agricultores galegos en xeral.
Convoca: Consellería do Medio Rural
Prazo: 1 mes, a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2019 pola que se amplía a
dotación orzamentaria da convocatoria de subvencións dos
programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e
sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da
seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan
estatal de vivenda 2018-2021, para o ano 2019. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 220, 19-11-2019, Páx: 49218)
Destinatarios: Consultar Resolución do 15 de xullo de 2019.
Obxecto: Amplíase a dotación orzamentaria.
Convoca: Instituto Galego da Vivenda e Solo, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.
Prazo: Consultar Resolución do 15 de xullo de 2019.

ORDE do 28 de outubro de 2019 pola que se amplía o prazo de
xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 14 de
decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o
financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia
municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
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ao tempo que se fai pública a súa convocatoria para o ano 2019
(Diario Oficial de Galicia número 246, do 27 de decembro). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 210, 05-11-2019, Páx: 47525)
Destinatarios: Entidades locais de Galicia.
Obxecto: Amplíase o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde
do 14 de decembro de 2018.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: Consultar a Orde do 14 de decembro de 2018.

Estatal
Convocatoria de subvencións para a contratación de persoas
desempregadas no ámbito da economía verde e azul. Programa
Empleaverde.
Destinatarios: -Persoas xurídicas privadas con ou sen ánimo de lucro.
-Persoas físicas que actúen como empregadoras.
Obxecto: Concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a
contratación de persoas desempregadas a tempo completo, por un período mínimo de 6
meses, en entidades que estean vinculadas directa ou indirectamente coa economía verde
e/ou azul ou entidades que, non estando vinculadas, xeren emprego que contribúa a unha
liña de negocio sustentable ou á xestión dunha mellora ambiental na entidade.
Convoca: Fundación Biodiversidad.
Prazo: Ata o 17 de febreiro de 2020.

Real Decreto 658/2019, do 18 de novembro, polo que se regula a
concesión directa de determinadas subvencións no ámbito do medio
ambiente para o exercicio orzamentario 2019. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 278, 19-11-2019, Páx: 127331)
Destinatarios: Consultar o artigo 3.
Obxecto: Este real decreto ten por obxecto regular a concesión directa, con carácter
excepcional e por razóns de interese público, de acordo co que se determine nas resolucións
ou nos convenios de colaboración, e nos termos fixados no presente real decreto, das
subvencións relacionadas no artigo 1.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: Os gastos deberán realizarse antes do 1 de decembro de 2019.

Orde APA/1107/2019, do 4 de novembro, pola que se modifica a Orde
APA/511/2019, do 26 de abril, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de bolsas de formación práctica para
titulados universitarios, en distintas materias do ámbito do
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e os seus Organismos
Autónomos. (Boletín Oficial del Estado, Num: 269, 08-11-2019, Páx:
123454)
Destinatarios: Consultar a Orde APA/511/2019, do 26 de abril.
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Obxecto: Consultar a Orde APA/511/2019, do 26 de abril.
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Prazo: Consultar a Orde APA/511/2019, do 26 de abril.

Internacional
Proxecto de I+D en industrias de curtiduría en temáticas enerxéticas
e medioambientais
Destinatarios: Búscase empresa española para proxecto de I+D bilateral co Centro
Tecnolóxico marroquí CMTC-Centre Marocain deas Technologies du Cuir para varias ideas
de proxecto nos ámbitos enerxético (produción renovable, gasificación, waste to energy,
eficiencia) e medio ambiental (xestión de residuos e auga, fertilizantes) aplicadas na industria
da curtiduría.
Obxecto: A proposta ten o obxectivo de ser presentada á convocatoria bilateral INNO
ESPAMAROC ENERGY: acordo con IRESEN, axencia dependente do Ministerio de Enerxía de
Marrocos, para o establecemento dun programa no sector das tecnoloxías sustentables: EE.
RR., eficiencia enerxética, Smart grids, Smart Cities, construción ecoeficiente, mobilidade
sustentable, Green Energies, Green Mines, etc
Convoca: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-CDTI
Prazo: A segunda Convocatoria INNO ESPAMAROC ENERGY pecharase o 24 de xaneiro de
2020.

EMPREGO PÚBLICO
Unión europea
Anuncio de vacante CONS/AD/150/19: LIFE 3 Asuntos Veterinarios e
Fitosanitarios, Alimentación e Silvicultura (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 402, 28-11-2019, Páx: 1)
Destinatarios: Condicións xerais:
—ser nacional dun dos Estados membros da Unión Europea.
—estar en plena posesión dos seus dereitos civís.
—atoparse en situación regular respecto da lexislación aplicable en materia de servizo
militar.
Obxecto: Posto de director da Dirección LIFE 3. Búscase un xestor ( M/ F) con experiencia no
proceso de elaboración de políticas da UE e no proceso lexislativo da UE e cun amplo
coñecemento dos asuntos institucionais da UE. Valorarase o coñecemento dos ámbitos dos
que se ocupa a Dirección.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: O prazo para a presentación de candidaturas conclúe o 3 de xaneiro de 2020 ás 12:00
(hora de Bruxelas).

PREMIOS
Galicia
Segunda Edición Concurso PILABOT: recicla con enerxía!
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Destinatarios: Poderán participar ata 150 centros educativos de primaria e secundaria de
toda a comunidade autónoma galega, tanto públicos coma privados, concertados ou non
concertados (incluíndo aqueles centros que xa participaron na edición anterior).
Obxecto: A finalidade do Concurso PILABOT é fomentar a recollida selectiva de pilas e
acumuladores portátiles entre o alumnado e as súas familias. Os centros que máis pilas
recollan obterán premios para a compra de material escolar, deportivo e/ou actividades
educativas.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, xunto con ECOPILAS, ERP e
ECOLEC.
Prazo: Remata o vindeiro 13 de decembro.

Estatal
IV Premios á Ecoinnovación Educativa
Destinatarios: Estudantes e profesores de toda España, tanto de Secundaria, Bacharelato e
Formación Profesional de Grao Medio, como aos centros docentes no seu conxunto.
Obxecto: Identificar actitudes innovadoras e comprometidas coa conservación da natureza e
o medio ambiente.
Destacar o protagonismo dos mozos no fomento da cultura ecolóxica: coñecementos, valores,
actitudes, comportamentos.
Espertar o interese social polo medio ambiente a través dos centros educativos.
Convoca: Fundación Endesa.
Prazo: Ata o 13/12/2019.

II premio experiencias inspiradoras programa sociedade e áreas
protexidas
Destinatarios: Poderán presentar as súas candidaturas entidades públicas ou privadas cuxa
actividade teña relación coas áreas protexidas en España.
As propostas farán referencia a experiencias concluídas antes da data límite da convocatoria,
e en calquera caso posteriores ao ano 2015.
Obxecto: O premio ten como obxectivo identificar, recoñecer e difundir proxectos e
iniciativas inspiradoras que contribúan á implementación do Programa Sociedade e Áreas
Protexidas e, polo tanto, a abordar os principais retos de futuro aos que se enfrontan as áreas
protexidas en España.
Convoca: EUROPARC-España.
Prazo: Ata o 31 de marzo de 2020.

Internacional
II Premio Internacional de Investigación en Innovación e Economía
Circular
Destinatarios: Poderán optar ao premio só as persoas físicas ou formando un equipo de
investigación, así como os autores de traballos de investigación de carácter internacional no
ámbito das ciencias económicas e sociais vinculadas aos temas de innovación e economía
circular.
Obxecto: Fomentar o estudo académico nestas dúas áreas desde o campo das ciencias
económicas e sociais.
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Convoca: Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través do Máster en
Desenvolvemento Económico e Innovación (DEIN).
Prazo: Finalizará o próximo 16 de decembro.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
Nova Rede de Preparación para a Reutilización
Contido: A Consellería de Medio Ambiente promoveu ao longo de 2019 diferentes accións para
poñer en marcha en Galicia unha rede propia de colaboración que promova e execute proxectos
baseados na reutilización e reparación de obxectos e materiais.
Desde hoxe e ata o 5 de decembro, todas as entidades interesadas en participar e implicarse
activamente na iniciativa poderán inscribirse a través dunha nova web.
O pasado mes de outubro empezou a desenvolverse unha experiencia piloto en Valga, coa posta
en marcha dun espazo municipal de reparación e intercambio de enxoval e outros materiais, e o
vindeiro 11 de decembro celebrarase en Santiago unha reunión preparatoria, que suporá o
lanzamento oficial da Rede Galega PxR.
Organizador: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través da Dirección
Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático.
Inscrición: Ata o 5 de decembro.

Programa de Compostaxe Doméstica
Contido: A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda repartirá gratuitamente o
próximo ano 3.000 novos composteiros entre concellos, centros educativos e colectivos sociais a
través do programa de Compostaxe Doméstica, impulsado e xestionado por Sogama.
Lugar: Galicia.
Organizador: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e Sogama.

Camiño da Reciclaxe. Caldas de Reis
Contido: Presentación da acción de Repoboación árbores, convocatoria a medios. Proxecto
promovido pola Xunta de Galicia e Ecoembes para fomentar a recollida selectiva de envases
lixeiros e papel-cartón nos albergues do Camiño de Santiago.
Lugar: Caldas de Reis
Organizador: DX Calidade Ambiental e Cambio Climático, Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda
Data de inicio: 03-12-2019
Data de fin: 03-12-2019

Internacional
Act Now
Contido: Distintas iniciativas chaman á acción cidadá. Unha delas é ActúaYa.bot, que se serve
das innovacións tecnolóxicas no ámbito da intelixencia artificial (IA) para promover o cambio de
comportamentos.
A campaña pon de relevo os efectos positivos da acción colectiva nun momento de crise climática
como o actual.
A xente de todo o mundo ten así unha oportunidade única de facer oír as súas voces e de que as
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súas opinións sexan incluídas no discurso que será pronunciado por Sir David Attenborough na
Conferencia sobre Cambio Climático da ONU (COP24), que se celebrará o próximo 3 de decembro
en Polonia.
Organizador: United Nations

CONGRESOS
Outras CCAA
XXVII Congreso da Asociación Española de Fotógrafos da Natureza
(AEFONA)
Contido: No congreso presentaranse un total de 10 relatorios de recoñecidos fotógrafos de
natureza españois e do panorama internacional. Os temas relativos á conservación e á fotografía
estarán especialmente presentes na presentación do Festival Montphoto, que ten entre outras
actividades de interese a Bolsa MontPhoto - WWF para o desenvolvemento, continuación e
finalización dunha reportaxe fotográfica novel cuxa temática sexa un proxecto de conservación, e
nos Premios ao Fotógrafo Conservacionista do Ano AEFONA cuxo fallo se fará público no
congreso.
Lugar: Corbera, Asturias.
Organizador: Asociación Española de Fotógrafos da Natureza (AEFONA)
Data de inicio: 06-12-2019
Data de fin: 08-12-2019

Internacional
Convención de Barcelona COP21
Contido: A 21ª Reunión das Partes Contratantes do Convenio para a Protección do Medio Mariño
e a Rexión Costeira do Mediterráneo (Convenio de Barcelona) e os seus Protocolos terá lugar do 2
ao 5 de decembro de 2019 en Castel dell' Ovo.
A COP 21 considerará para a súa aprobación unha serie de proxectos de decisións relacionadas
coa gobernanza do PNUMA / MAP-sistema do Convenio de Barcelona.
Lugar: Nápoles, Italia.
Organizador: PNUMA.
Data de inicio: 02-12-2019
Data de fin: 05-12-2019

Vixésimo Quinta Conferencia das Partes da Convención Marco das
Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (COP25)
Contido: A Conferencia das Partes (COP) é o órgano de decisión supremo da Convención Marco
de Nacións Unidas sobre cambio climático (UNFCCC polas súas siglas en inglés).
Na súa vixésima quinta reunión, as 197 Partes que conforman o tratado -196 nacións máis a
Unión Europea-, buscarán avanzar cara á implementación dos acordos que se determinaron na
Convención que establece obrigacións específicas de todas as Partes para combater o cambio
climático.
De maneira oficial a Convención Marco das Nacións Unidas sobre cambio climático (CMNUCC)
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confirmou a realización da COP25 en Madrid, España, despois de que o Goberno de Chile tomase
a decisión de non ser sede do Cume.
Lugar: Madrid.
Organizador: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC).
Data de inicio: 02-12-2019
Data de fin: 13-12-2019

SEMINARIOS
Internacional
VII Seminario
Sustentables

Internacional

sobre

Biopolímeros

e

Composites

Contido: Presentaranse as tendencias en plásticos biodegradables e/ou procedentes de fontes
renovables, as innovacións en biotecnoloxía e as opcións máis sustentables para a valorización
dos residuos; as novidades en materia de normalización, certificación e análise de ciclo de vida (
ACV) así como casos de éxito dalgunhas empresas de referencia.
Nun contexto de novidades na normativa que afecta a estes materiais e de gran preocupación por
parte dos consumidores por comprar produtos que sexan respectuosos co medio ambiente, este
encontro promoverá o debate sobre os retos e oportunidades dos
bioplásticos e os
biocomposites sustentables.
Lugar: Valencia
Organizador: AIMPLAS
Inscrición: Completar formulario
Data de inicio: 04-03-2020
Data de fin: 05-03-2020

XORNADAS
Estatal
Xornada de transferencia e intercambio de coñecemento
Innovación en acuicultura

pleamar.

Contido: No transcurso do día, presentaranse as innovacións, as mellores prácticas, os novos
coñecementos adquiridos, os resultados e os novos obxectivos expostos nos proxectos pioneiros
do Programa pleamar 2017-2019 ao redor de tres bloques:
- Gobernanza e medio ambiente.
-Alimentación.
-Benestar animal, novas especies e espazos.
A celebración desta xornada, responde a unha das maiores demandas do sector e da sociedade: a
necesidade de reforzar a transferencia e o intercambio de información e coñecemento entre
todos os axentes, considerada como tal no Plan Estratéxico Plurianual da Acuicultura Española
2014-2020 e tamén no contexto do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.
Lugar: Universidad de Cádiz.
Organizador: Fundación Biodiversidad, Ministerio para la Transición Ecológica.
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Inscrición: Cubrir formulario.
Data de inicio: 10-12-2019
Data de fin: 10-12-2019

Internacional
Xornada de sensibización. Redución do impacto ambiental dos gases
fluorados no espazo SUDOE
Contido: Proxecto de cooperación internacional para reducir o impacto dos gases fluorados.
Trátase do proxecto Interreg Sudoe KET4 F-Gas, que se desenvolve nas rexións do Suroeste
europeo, co fin de traballar a favor de alternativas que contribúan á redución das emisións de
gases efecto invernadoiro.
Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Santiago de Compostela
Organizador: Participación da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 04-12-2019
Data de fin: 04-12-2019

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Tres novos talleres gratuitos na aula da natureza de Siradella, no
Concello do Grove: "Manualidades con algas, Decoración de Nadal
ecolóxica e Xoguetes de materiais reutilizados".
Contido: -Decoración de Nadal Ecolóxica.
-Manualidades con algas.
-Xoguetes de material reutilizado.
Lugar: Aula de Natureza de Siradella.
Organizador: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Inscrición: Inscrición previa
Data de inicio: 07-12-2019
Data de fin: 21-12-2019

Estatal
Constitúe # TuEmpresaVerde
Contido: Servizo de axuda gratuíto a persoas emprendedoras que queiran constituír unha
empresa verde e/ou azul (sociedade ou autónomo/a).
Un asesoramento durante todo o proceso, realización da tramitación administrativa para a
constitución óptima da empresa.
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Organizador: Fundación Biodiversidad.
Inscrición: Ata o 20 de febreiro de 2020.

Mentoring
gratuíto
e
emprendemento
verde

personalizado

para

proxectos

de

Contido: Está dirixido a persoas emprendedoras cunha idea de negocio verde, a piques de
lanzarse ao mercado pero que necesitan mellorar determinados aspectos do seu proxecto da man
de profesionais especializados en diferentes ámbitos onde a persoa emprendedora ten máis
carencias.
Lugar: On line.
Organizador: Fundación Biodiversidad.

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

Conferencia Europea H2020 RTR - Resultados da investigación do
transporte por estrada en proxectos H2020
Contido: Durante 2 días completos , os proxectos H2020 presentaranlle os seus novos
descubrimentos e logros, como abordaron os obstáculos e resolveron os desafíos, e cales son os
próximos pasos de investigación nos seus campos.
Do mesmo xeito que en edicións anteriores, os proxectos abordan diferentes áreas importantes
para o transporte: vehículos ecolóxicos, mobilidade urbana, loxística, sistemas de transporte
intelixentes, seguridade, transporte por estrada automatizado ... ofrecendo unha visión holística
de como avanza a escena de investigación europea nestes campos , achegando beneficios para o
medio ambiente, a economía e a sociedade europea en xeral.
Lugar: Centro de conferencias Albert Borschette (CCAB), Bruselas.
Organizador: Consejo Consultivo Europeo de Investigación del Transporte por Carretera
(ERTRAC).
Data de inicio: 04-12-2019
Data de fin: 05-12-2019

Internacional
Conferencia e brokerage event sobre Economía Circular e Cambio
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Climático no marco da COP25
Contido: A conferencia, organizada no marco da Rede Enterprise Europe Network por parte da
Fundación madri+d e a Fundación Empresarial Eurochile busca dar visibilidade á achega da
Economía Circular na mitigación do Cambio Climático así como promovela ás pemes españolas,
chilenas, latinoamericanas e europeas, difundindo experiencias e boas prácticas de Europa e
América Latina.
Este evento, está dirixido a pemes, grandes empresas, investigadores, emprendedores e
innovadores, representantes de entidades públicas nacionais e locais, asociacións, academia e
sociedade civil.
Durante a sesión da tarde contarase cun espazo para Encontros Bilaterais Internacionais
(Brokerage) entre os participantes e fomentar o desenvolvemento de cooperación nacional e
internacional para apoiar a transición a unha Economía Circular, a formulación de colaboracións
tecnolóxicas e a presentación de proxectos europeos internacionais a convocatorias competitivas.
Lugar: Madrid.
Organizador: Fundación madri+d e a Fundación Empresarial Eurochile.
Inscrición: Aberta ata o 8 de decembro.
Data de inicio: 11-12-2019
Data de fin: 11-12-2019

3ª Conferencia Internacional sobre “Planificación Intelixente
Sustentable para Cidades e Rexións SSPCR 2019

e

Contido: SSPCR 2019 especificamente quere apoiar a 'transposición' da investigación á práctica
e os enfoques visionarios en políticas e ferramentas (de planificación), para ser aplicadas polas
autoridades locais e os tomadores de decisións nun contexto urbano e rexional. SSPCR 2019
explora o impacto da investigación académica, as oportunidades de ampliación e replicabilidad
dos proxectos piloto, e o valor agregado das iniciativas locais ascendentes, en relación cos
complexos desafíos expostos polo enfoque de cidade intelixente / rexión.
Lugar: Bolzano, Itaia.
Organizador: EURAC Research
Data de inicio: 09-12-2019
Data de fin: 13-12-2019
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Gestión de la Red Rural Nacional. Subdirección General de
Dinamización del Medio Rural. Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal
Bridging the Gap – Enhancing Mitigation Ambition and Action at G20
Level and Globally. 2019 United Nations Environment Programme
17 aves para 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.
SEO/BirdLife.Outubro de 2019
United In Science High-level synthesis report of latest climate
science information convened by the Science Advisory Group of the
UN Climate Action Summit 2019. World Meteorological Organization,
2019.
Safe Climate. A Report of the Special Rapporteur on Human Rights
and the Environment. United Nations Environment Programme.

RECURSOS AUDIOVISUALES
Centenario do Parque Nacional de Picos de Europa (1918-2018).
Selección bibliográfica e recursos de información

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático
RECOMENDACIÓN DA COMISIÓN do 18 de xuño de 2019 sobre o
proxecto de Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima de España
para o período 2021-2030
NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS OUTUBRO 2019. Publicacións da
Biblioteca e Centro de Documentación Ambiental do CEIDA. A maior
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parte dos materiais están dispoñibles en préstamo e se non, pode
achegarse ata a sede a recollelos, dispoñen dun servizo de envío
postal.
GBIF —Infraestrutura Mundial de Información en Biodiversidade
LIFE Newsletter - November 2019
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