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NORMATIVA
ATMÓSFERA E CLIMA
Comunitaria
Instrumento de aceptación da Modificación do Texto e dos Anexos II
a IX e a incorporación de novos Anexos X e XI ao Protocolo ao
Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteiriza a
gran distancia, relativo á redución da acidificación, da eutrofización
e do ozono na troposfera, adoptadas en Ginebra o 4 de maio de
2012. (Boletín Oficial del Estado, Num: 186, 05-08-2019, Páx: 84916)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Galicia
Resolución do 22 de xullo de 2019, da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, O.A., pola que se publica o convenio co Concello de Sarria,
para o financiamento, execución e entrega das obras de mellora do
saneamento e depuración de Sarria (Lugo). (Boletín Oficial del
Estado, Num: 188, 07-08-2019, Páx: 86931)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS MARÍTIMAS
Galicia
DECRETO 97/2019, do 18 de xullo, polo que se regulan as
competencias da Comunidade Autónoma de Galicia na zona de
servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre
(código de procedemento MT701A e MT701B). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 151, 09-08-2019, Páx: 36232)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
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ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias de planeamento referente á localización de diversas
edificacións e actividades no concello de Cambre (expediente
2019AAE2334; código 2204/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num:
158, 22-08-2019, Páx: 37299)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do proxecto sectorial PS-2 Área CientíficoTecnolóxica 1, previsto no Plan sectorial do Campus CientíficoTecnolóxico do Mar nos terreos da ETEA en Vigo (expediente
2019AAE2332; código 2201/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num:
157, 21-08-2019, Páx: 37184)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 1 de agosto 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 residencia de persoas maiores, no concello de Oímbra
(expediente 2019AAE2322; código 2303/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 161, 27-08-2019, Páx: 37730)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental
estratéxico
do
Plan
especial
de
protección
e
acondicionamento do río San Pedro, PE-2R, no concello de Oleiros
(expediente 2019AAE2326; código 2198/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 161, 27-08-2019, Páx: 37734)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias para a delimitación do núcleo rural dos Valos, no
concello de Palas de Rei (expediente 2018AAE2180; código
2202/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 161, 27-08-2019, Páx:
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37731)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual de diversos aspectos
normativos das normas subsidiarias de planeamento do concello de
Oia (expediente 2019AAE2336; código 2205/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 161, 27-08-2019, Páx: 37732)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 1 de agosto 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 para
o antigo sector de solo urbanizable número 20 Fonsillón-A Farixa do
Plan xeral de ordenación municipal 2003, no concello de Ourense
(expediente 2018AAE2222; código 2215/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 161, 27-08-2019, Páx: 37733)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 31 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto da planta de valorización de RCD e
almacenamento de residuos, na parroquia de Soñeiro, concello de
Sada (clave do expediente 2018/0248). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 159, 23-08-2019, Páx: 37488)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 19 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución pola que se extingue unha autorización ambiental
integrada. (Diario Oficial de Galicia, Num: 152, 12-08-2019, Páx:
36577)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 7 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto dunha nova rede de bombeo desde A
Barquiña ata O Río do Porto, no concello de Noia (clave do
expediente 2017/0238). (Diario Oficial de Galicia, Num: 163, 29-082019, Páx: 38253)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 31 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto dos colectores xerais e da estación
depuradora de augas residuais de Vedra, sita no lugar de Bazar na
parroquia de Trobe, concello de Vedra (clave do expediente
2018/0232). (Diario Oficial de Galicia, Num: 161, 27-08-2019, Páx:
37729)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 31 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola de varias parcelas na parroquia de Pousada, no concello de
Sobrado (clave do expediente 2018/0159). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 161, 27-08-2019, Páx: 37728)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 220 kV AtiosMontouto (treito entre a subestación Atios e o apoio T-13 existente),
no concello do Porriño (expediente 2018/0139). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 163, 29-08-2019, Páx: 38254)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do cambio de uso de forestal a agrícola da parcela
18 do polígono 43, na parroquia de Sobrado de Picato, concello de
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Baralla, e da parcela 153 do polígono 72, na parroquia de Santo
Estevo de Folgosa, concello do Corgo (clave do expediente
2019/0064). (Diario Oficial de Galicia, Num: 159, 23-08-2019, Páx:
37489)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal do monte
veciñal en man común da Xironda, na parroquia da Xironda, no
concello de Cualedro (expediente 2019/0037). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 145, 01-08-2019, Páx: 35595)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola dunha parcela na parroquia de Bermés, no concello de Lalín
(expediente 2018/0087). (Diario Oficial de Galicia, Num: 146, 02-082019, Páx: 35681)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto da nova liña de brillo químico e
outros cambios nunha planta de tratamento de aluminio na Matanza,
concello de Padrón (clave do expediente 2018/0093). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 159, 23-08-2019, Páx: 37490)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de explotación de vacún de leite na
parroquia de Mezonzo, no concello de Vilasantar (expediente
2018/0153). (Diario Oficial de Galicia, Num: 146, 02-08-2019, Páx:
35682)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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Outras CCAA
Resolución do 12 de xullo de 2019, da Consellería de infraestruturas,
ordenación do Territorio e Medio Ambiente, pola que se crea o
Rexistro de Persoas Xurídicas interesadas a efectos da súa
Participación nos Trámites de Consultas dos Procedementos de
avaliación Ambiental Regulados na lei 21/2013, do 9 de decembro, de
avaliación Ambiental. (Boletín Oficial del Principado de Asturias,
Num: 152, 07-08-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 30 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de
Biodiversidade e Calidade Ambiental, pola que se formula informe de
impacto ambiental de sometemento a avaliación de impacto
ambiental ordinaria do proxecto Estrada
N-640 de
Vegadeo a
Vilagarcía de Arousa. Tramo: variante a Estrada. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 195, 15-08-2019, Páx: 91453)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se establece un
período de veda na ría de Pontevedra para a captura do choco.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 145, 01-08-2019, Páx: 35520)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se establece un
período de veda na ría de Arousa para a captura do choco. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 145, 01-08-2019, Páx: 35522)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR
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Autonómica
ORDE
FYM/742/2019, do 6 de agosto, pola que se establecen
medidas de protección para as especies cazables. (Boletín Oficial de
la Junta de Castilla y León, Num: 154, 12-08-2019, Páx: 40053)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde do 14 de agosto de 2019, da Consellería de Auga, Agricultura,
Gandería, Pesca e Medio Ambiente, de modificación da Orde do 29 de
abril da Consellería de Emprego, Universidades, Empresa e Medio
Ambiente sobre períodos hábiles de caza para a tempada 2019/2020
na Comunidade Autónoma da Región de Murcia. (Boletín Oficial de la
Región de Murcia, Num: 191, 20-08-2019, Páx: 25365)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE 1667/2019,do 2 de agosto,da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio, pola que se fixan as limitacións e épocas
hábiles de caza que rexerán durante a tempada 2019-2020. (Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, Num: 190, 12-08-2019, Páx: 157)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

EDUCACIÓN E FORMACIÓN AMBIENTAL
Galicia
RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pola que se
declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de
Fundacións de Interese Galego da Fundación Terra Nosa. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 145, 01-08-2019, Páx: 35510)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Galicia
LEI 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da
biodiversidade de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 149, 07-082019, Páx: 35934)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Estatal
Resolución 420/38242/2019, do 6 de agosto, da Secretaría Xeral
Técnica, pola que se publica o Convenio coa Xunta de Galicia, para a
prevención de incendios forestais durante a campaña 2019. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 190, 09-08-2019, Páx: 88024)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Comunitaria
DECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE Nº 204/2017 do 27 de outubro
de 2017 pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do
Acordo EEE (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 219, 22-082019, Páx: 17)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE Nº 205/2017 do 27 de outubro
de 2017 pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do
Acordo EEE (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 219, 22-082019, Páx: 18)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE Nº 203/2017 do 27 de outubro
de 2017 pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do
Acordo EEE (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 219, 22-082019, Páx: 16)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Galicia
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Resolución do 22 de xullo de 2019, da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio coa Universidade de
Santiago de Compostela, para o estudo da mortalidade das alisedas
nos ecosistemas fluviais das concas hidrográficas Miño-Sil e Limia e a
proposta de medidas de xestión na conservación da biodiversidade
intraespecífica e interespecífica. (Boletín Oficial del Estado, Num:
188, 07-08-2019, Páx: 86870)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Internacional
Emendas ao Anexo II do Protocolo sobre as zonas especialmente
protexidas e a diversidade biolóxica no Mediterráneo, adoptadas na
20.ª reunión das Partes celebrada en Tirana o 20 de decembro de
2017 (Boletín Oficial del Estado, Num: 184, 02-08-2019, Páx: 83559)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Estatal
Orde TEC/852/2019, do 25 de xullo, pola que se determina cando os
residuos de produción de material
polimérico utilizados na
produción
de
filme
agrícola
para
ensilaxe,
considéranse
subproductos conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e
solos contaminados. (Boletín Oficial del Estado, Num: 188, 07-082019, Páx: 86216)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Autonómica
RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Medio
Ambiente e Sustentabilidade, pola que se aproban os mapas
estratéxicos de ruído da Rede de Estradas da Comunidad de Madrid.
(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Num: 181, 01-08-2019,
Páx: 83)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Local
Bases reguladoras e convocatoria de axudas a través de incentivos á
contratación temporal por conta allea do alumnado do obradoiro de
emprego “Foresta Lalín” (BOP Pontevedra, Num: 154, 13-08-2019,
Páx: 1)
Destinatarios: Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos á contratación as persoas
empregadoras e as empresas, calquera que sexan a forma xurídica que adopten, incluídas as
persoas autónomas, as sociedades civiles e as comunidades de bens, aínda que carezan de
personalidade xurídica, cuxa actividade estea directamente relacionada coa formación
impartida no Obradoiro de Emprego “FORESTA LALÍN”, e que contraten persoas traballadoras
por conta allea para prestar servizos en centros de traballo radicados no ámbito territorial de
Lalín.
As accións formativas impartidas no Obradoiro de Emprego “FORESTA LALIN" son:
—Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas: AGAR 0208.
—Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes: AGAR 0309.
Obxecto: A concesión de axudas económicas a persoas empregadoras e ás empresas,
calquera que sexa a súa forma xurídica, como estímulo á empregabilidade e ocupabilidade
das persoas participantes no Obradoiro de Emprego “FORESTA LALÍN”, financiado a través da
convocatoria 2018 de axudas e subvencións a obradoiros duais de emprego, pola Dirección
Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pertencente á Consellería de Economía, Emprego e
Industria da Xunta de Galicia.
Convoca: Concello de Lalín.
Prazo: 15 días hábiles, desde o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no
BOPPO.

Extracto das axudas en especie para o fomento da compostaxe,
consistentes na entrega de oito mil composteiros individuais para a
súa instalación e uso nas vivendas situadas nas parroquias rurais do
concello de Pontevedra (BOP Pontevedra, Num: 161, 23-08-2019,
Páx: 1)
Destinatarios: As persoas que sexan propietarias, arrendatarias ou usufrutuarias dunha
vivenda situada nas parroquias rurais do Concello de Pontevedra, aínda que non residan de
xeito habitual nas ditas vivendas.
As persoas que teñan o seu domicilio habitual nunha vivenda situada nas parroquias do rural
de Pontevedra en virtude de calquera título e/ou autorización que sexa válido en dereito.
Obxecto: Fomentar a implantación da compostaxe, mediante a entrega de oito mil unidades
de compostaxe individual (COIN), xunto coa ferramenta necesaria, para a súa instalación e
uso nas vivendas situadas nas parroquias rurais do Concello de Pontevedra. A axuda en
especie comprenderá tamén, no seu caso, o transporte e entrega das ditas unidades de
compostaxe nas vivendas destinatarias.
Convoca: Concello de Pontevedra.
Prazo: Un ano, contado dende o día seguinte ao da publicación no BOP de Pontevedra do
presente extracto.
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Bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á
contratación temporal por conta allea para facilitar a empleabilidade
e ocupabilidade das persoas participantes no obradoiro dual de
emprego Terra Cha forestal (BOP Lugo, Num: 190, 21-08-2019, Páx:
9)
Destinatarios: As persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica
que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens,
inda que carezan de personalidade xurídica, as cales desempeñen actividades que están
directamente relacionadas coa formación impartida no Obradoiro dual de Emprego,
actividades forestais, actividades de xardinería e viveiros, actividades en oficinas, despachos
e departamentos de administración e que contraten traballadores/as por conta allea para
prestar servicios en centros de traballo radicados no ámbito territorial dos Concellos de
Vilalba ou Abadín.
Obxecto: Establecer as condicións polas que se rexerá a convocatoria pública para a
selección de Entidades dos Concellos de Vilalba e Abadín da provincia de Lugo , susceptibles
de percibir subvencións para a contratación temporal dos participantes no Obradoiro de
Emprego Terra Cha Forestal para un período de tres meses.
Convoca: Concello de Vilalba.
Prazo: 15 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta
convocatoria.

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

ORDE do 6 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 das axudas para
estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e
rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización
ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas
co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 20142020 (código de procedemento MT724A). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 151, 09-08-2019, Páx: 36277)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios destas axudas os concellos incluídos no ámbito
territorial de calquera das reservas da biosfera de Galicia.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o
ano 2019 (procedemento MT724A) das axudas recollidas no parágrafo 1.f) do artigo 20 do
Regulamento 1305/2013 (UE) do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro,
relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader); axudas recollidas no marco da operación 7.6 do Programa
de desenvolvemento rural de Galicia para o período de programación 2014-2020, cuxa
denominación é Estudos e investimentos vinculados á conservación do patrimonio cultural,
natural e sensibilización ecolóxica.
A finalidade desta orde é promover a conservación e valorización do patrimonio natural e
cultural de zonas rurais cun elevado e contrastado valor natural como son as reservas da
biosfera.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

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

RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2019 pola que se redistribúen os
créditos orzamentarios por epígrafes recollidas na Resolución do 9
de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se
anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías
renovables térmicas, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa
operativo Feder-Galicia 2014-2020. (Diario Oficial de Galicia, Num:
158, 22-08-2019, Páx: 37276)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 9 de abril de 2019.
Obxecto: O obxecto desta resolución é modificar o crédito destinado ás subvencións para
proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2019.
Bases reguladoras e convocatoria para o ano 2019: Resolución do 9 de abril de 2019.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia (Inega)
Prazo: Ver a Resolución do 9 de abril de 2019.

ORDE do 31 de xullo de 2019 pola que se modifica a 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: 148, 06-08-2019, Páx: 35786)
Destinatarios: Consultar a Orde do 19 de decembro de 2018.
Obxecto: Consultar a Orde do 19 de decembro de 2018.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: Consultar a Orde do 19 de decembro de 2018.

Estatal
Segunda edición de Destino emprego verde:
urbanos

agroecoloxía e hortos

Destinatarios: Persoas desempregadas para facilitar a inclusión sociolaboral nos sectores
da agroecoloxía e hortos urbanos.
Obxecto: Actuación presencial dirixida a 15 persoas desempregadas para atopar traballo en
entidades relacionadas coa economía verde, a través da innovadora metodoloxía
“Vivesaprende”, desenvolta por Acción Contra a fame, que xa se aplicou en programas
anteriores conseguindo resultados moi positivos para atopar emprego entre os participantes.
Convoca: Fundación Biodiversidad.
Prazo: Ata o día 9 de setembro de 2019.

Unión europea
Convocatoria de propostas LIFE para proxectos tradicionais 2019 -
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Acción polo clima
Destinatarios: Calquera persoa rexistrada na UE pode realizar unha proposta: organismo
público que opera baixo a autoridade dun goberno nacional, por exemplo, autoridade local,
administración nacional, etc.. organización comercial privada. organización privada non
comercial (Ong, etc.).
Obxecto: Esta convocatoria de propostas aborda as áreas prioritarias da mitigación do
cambio climático, a adaptación ao cambio climático, a gobernanza climática e a información
no marco do subprograma de acción de LIFE sobre o clima .
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o 12 de setembro de 2019.

Convocatorias de propostas para subvencións de acción para
financiar
"proxectos
integrados"
no
marco
de
ambos
os
subprogramas LIFE para o medio ambiente e a acción polo clima.
Destinatarios: Calquera persoa rexistrada na UE pode realizar unha proposta: organismo
público que opera baixo a autoridade dun goberno nacional, por exemplo, autoridade local,
administración nacional, etc.. organización comercial privada, organización privada non
comercial (Ong, etc.).
Obxecto: Convocatoria de proxectos de asistencia tradicional, integrada, preparatoria e
técnica de LIFE no marco dos subprogramas de medio ambiente e acción polo clima.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o 5 de setembro de 2019

Voluntariado CES en Finlandia en desenvolvemento sostible
Destinatarios: Os programas diríxense a xente de entre 18 a 30 anos de idade que queren
poñer o seu tempo como axuda a unha causa.
Obxecto: YesEuropa de voluntariado co Corpo Europeo de Solidariedade busca persoas
interesadas para colaborar en Finlandia en desenvolvemento sostible e promocionar un estilo
de vida ecolóxico, con todos os gastos pagos: transporte, aloxamento, comida, diñeiro de
peto, seguro privado, curso de idioma alemán e formación. Requírese un nivel intermedio de
inglés para un mellor aproveitamento da experiencia.
Convoca: YesEuropa.
Prazo: No ano 2020 o período da actividade comeza o 1/3 e termina o 30/12.

Convocatoria de concesión de subvencións, en réximen de
concurrencia competitiva, para a contratación de persoas
desempregadas do Programa empleaverde cofinanciado polo Fondo
Social Europeo (FSE)
Destinatarios: Personas xurídicas privadas con o sen ánimo de lucro legalmente
constituídas, debidamente inscritas no rexistro correspondente, con personalidade xurídica
propia e sede en España.
Obxecto: Xeración directa de emprego ofrecendo unha subvención a contratación de
persoas desempregadas a tempo completo, por un periodo mínimo de 6 meses, en entidades
que estén vinculadas directa ou indirectamente coa economía verde e/ou azul ou entidades
que, non estando vinculadas, xeren emprego que contribúa a unha liña de negocio sostible
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ou a xestión dunha mellora ambiental na entidade.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Data límite de solicitude: 17/02/2020.

BOLSAS
Unión europea
Bolsas LIFE Francia sobre protección e xestión do solo
Destinatarios: Poden participar mozos de 18-30 anos.
Obxecto: O proxecto SOIL4 LIFE, realizado coa contribución da Comisión Europea (Life), ten
a intención de promover o uso sostible e eficiente do solo e os seus recursos en Italia e en
Europa. Por esta razón, os socios involucrados no proxecto dedícanse a levar a cabo
actividades de información e sensibilización e a promover Intervencións, incluídas as
normativas, que son esenciais para frear o consumo deste recurso natural non renovable.
Convoca: YesEuropa.

PREMIOS
Local
VI Concurso de fotografía medioambiental “Xove, a súa costa e o seu
mar”
Destinatarios: Calquera persoa.
Obxecto: A temática, tal como recolle o título, vai ser a costa e o mar de Xove. As imaxes
deberán ser realizadas polos propios participantes, xa que en ningún caso se aceptarán
imaxes copiadas ou realizadas por persoas distintas. Poderanse presentar un máximo de 3
fotografías, as cales deberán ser sacadas dentro do término municipal de Xove. As fotografías
deberán presentarse en formato dixital (JPEG) en alta calidade, sen comprensión, a unha
resolución mínima de 2048 píxeles.
Convoca: Concello de Xove.
Prazo: Ata o 13 de setembro de 2019.

VI Concurso de Fotografía das Reservas da Biosfera Terras do Miño e
os Ancares Lucenses (BOP Lugo, Num: 174, 31-07-2019, Páx: 15)
Destinatarios: Poderán participar no concurso tódalas persoas maiores de idade que estean
interesadas, con obras que non foran premiadas con anterioridade.
Obxecto: Concurso de fotografía das reservas da biosfera Terras do Miño e Os Ancares
Lucenses con obras realizadas dentro deste territorio e tendo como temática As nosas
árbores dentro da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses. Montes de Cervantes,
Navia e Becerreá. Procurarase obter instantáneas das árbores autóctonas que gocen dunhas
características extraordinarias que a fagan destacar sobre o resto, tamén se admitirán
fotografías de masas ou formacións arbóreas autóctonas (carballeiras, soutos, etc...). Estas
particularidades poden referirse a súa idade, tamaño, beleza,etc...
Convoca: Deputación Provincial de Lugo.
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Prazo: Rematará o vindeiro 31 de outubro de 2019.

Estatal
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, por tanto, a abordar os principais retos de futuro aos que se enfrontan as áreas
protexidas en España.
Convoca: EUROPARC-España.
Prazo: Aberto ata o 30 de novembro de 2019.

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

Premios Rede Natura 2000
Destinatarios: Calquera entidade rexistrada oficialmente na UE pode presentar unha
candidatura.
É posible presentar candidaturas conxuntas, nese caso deberá designarse un candidato
principal, que será o responsable dos trámites de solicitude.
Dentro dunha mesma categoría só pode presentarse unha candidatura por cada espazo
principal da rede Natura 2000. Polo tanto, se varias organizacións desexan presentar
candidaturas para un mesmo espazo principal (ou varios) dentro dunha mesma categoría,
deben facelo a través dunha candidatura conxunta; pola contra as súas candidaturas serán
desestimadas. Só admitiranse a trámite varias solicitudes asociadas a un mesmo espazo
principal (ou varios) cando: a) se presente baixo categorías; e b) fagan referencia a
actividades / logros totalmente distintos.
Obxecto: Este premio paneuropeo recoñece a excelencia na xestión dos sitios Natura 2000 e
os logros de conservación, mostrando o valor agregado da rede para as economías locais e
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aumentando a conciencia pública sobre o valioso patrimonio natural de Europa.
Os gañadores do Premio Europeo Natura 2000 selecciónanse de cinco categorías diferentes,
mostrando as mellores historias de éxito na preservación da sorprendente natureza de
Europa: conservación, beneficios socioeconómicos, comunicación, conciliación de intereses /
percepcións, e cooperación e redes transfronteirizas.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o 30 de setembro de 2019.

Internacional
II Premio Internacional de Investigación sobre xustiza territorial Just
Side
Destinatarios: Consultar bases
Obxecto: A Rede JUST-Side publicou as bases da segunda convocatoria do Premio
Internacional de Investigación sobre Xustiza Territorial da Rede Temática “Xustiza e
Sustentabilidade no Territorio a través de Sistemas de Infraestruturas de Datos Espaciais”
(JUST-SIDE).
O obxectivo xeral desta Rede é promover a xustiza territorial e a sustentabilidade das
políticas públicas, cumprindo os obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS) da
Axenda 2030 da ONU.
Convoca: CYTED
Prazo: Ata o 15 de outubro de 2019.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Estatal
CAMIÑO DA RECICLAXE
Contido: Proxecto ambiental co obxectivo de concienciar sobre a conservación da contorna do
Camiño de Santiago a través da reciclaxe.
Unha iniciativa á que se une a Xunta de Galicia, a Junta de Castilla y León, o Principado de
Asturias, Cogersa, o Gobierno de La Rioja, e o Goberno de Cantabria, e que abarca todos os
tramos do Camiño Francés, Camiño do Norte, Camiño Portugués e Camiño Lebaniego que pasan
por estas comunidades facilitando a reciclaxe ao longo do percorrido.
Así, a través do poder da colaboración entre ecoperegrinos e albergues colaboradores –
ecoalbergues-, conseguiremos manter un Camiño libre de lixo, pero cheo de vivencias e natureza.
Porque hai mil formas de vivilo, pero só una de conservalo: reciclando.
Organizador: Ecoembes.

Unión europea
European Mobility Week - Semana Europea da Moblilidade.
Contido: Tema 2019 - "Camiñada e ciclismo seguros"
ESTA SEMANA EUROPEA DA MOBILIDADE pon o foco en camiñar e andar en bicicleta de maneira
segura e os beneficios que pode ter para a nosa saúde, o noso medio ambiente e o noso saldo
bancario!.Os modos de transporte activos, como camiñar e andar en bicicleta, son libres de
emisións e axudan a manter os nosos corazóns e corpos saudables.
Organizador: Comisión Europea.
Data de Inicio: 16-09-2019
Data de fin: 22-09-2019

Internacional
Cume de Acción polo Clima 2019
Contido: O cambio climático é o tema decisivo do noso tempo e agora é o momento para facer
algo respecto diso. Aínda hai tempo para enfrontar o cambio climático, pero requirirá un esforzo
sen precedentes de todos os sectores da sociedade. Para impulsar a ambición e acelerar as
accións para implementar o Acordo de París sobre o Cambio Climático, o Secretario Xeral da ONU,
António Guterres, será o anfitrión do Cume de Acción Climática 2019 o 23 de setembro para
enfrontar o desafío climático. A Cume mostrará un salto na ambición política nacional colectiva e
demostrará movementos masivos na economía real en apoio da axenda. Xuntos, estes
desenvolvementos enviarán fortes sinais de mercado e políticas e inxectarán impulso na "carreira
cara á cima" entre países, empresas,
Lugar: Nueva York.
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Organizador: Nueva York.
Data de Inicio: 23-09-2019
Data de fin: 24-09-2019

Breathelife - Respira a vida
Contido: O obxectivo desta rede de carácter internacional é unir forzas e intercambiar accións e
información para loitar contra a contaminación do aire de maneira global, recoñecendo que se
trata dun risco importante para a saúde e o medio ambiente en todo o mundo.
Organizador: Coalición de Clima e Aire Limpo, a OMS e o PNUMA.

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

EUROPARC 2019, congreso anual da Federación EUROPARC
Contido: O EUROPARC 2019, congreso anual da Federación EUROPARC, celebrarase na súa
edición 2019 no Parque Nacional Kemeri, en Letonia, coorganizado conxuntamente coa Axencia
de Conservación da Natureza de Letonia. Este ano o congreso anúnciase co título "A natureza na
túa mente: comprender os nosos valores", poñendo o foco no papel da natureza na saúde
humana.
Lugar: Parque Nacional Kemeri, Letonia.
Organizador: Federación EUROPARC.
Data de Inicio: 24-09-2019
Data de fin: 27-09-2019

Internacional
II Congreso de Mozos Investigadores (JIs) do Mar
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Contido: Enmarcado no Campus de Excelencia Internacional do Mar (CEI·MAR), ten como
principal obxectivo o encontro entre JIs que desenvolvan o seu traballo de investigación no ámbito
mariño. Os obxectivos marcados polo II Congreso de Mozos Investigadores do Mar son:
Fomentar e dinamizar a presentación de traballos científicos realizados polas novas xeracións de
Investigadores no ámbito do mar.
Promover a interdisciplinariedad entre os JIs que levan a cabo o seu traballo en diferentes centros
de investigación tanto públicos como do sector privado.
Establecer cooperacións entre os JIs: coñecer e potenciar sinerxias en investigación mariña.
Lugar: Málaga.
Organizador: Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR), Universidade de
Málaga.
Data de Inicio: 01-10-2019
Data de fin: 04-10-2019

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

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

ISWA 2019
Contido: O congreso basearase nun programa científico que se centrará na xestión sostible dos
refugallos, a economía circular e a eficiencia dos recursos, destacando as estratexias futuras, as
tecnoloxías novas e intelixentes, os recheos sanitarios e os vertedoiros de peche, a xestión de
residuos nos países en desenvolvemento, os residuos en enerxía, redución dos residuos,
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prevención, reutilización e reciclaxe, cambio climático, saúde, minería urbana, o problema do lixo
mariño e a responsabilidade ambiental, entre outros.
Lugar: Bilbao
Organizador: ISWA e ATEGRUS.
Inscrición: Inscrición anticipada atao 30 de xullo de 2019.
Data de Inicio: 07-10-2019
Data de fin: 09-10-2019

CURSOS
Galicia
Curso Básico de Xestión e Tratamento da Auga para o Consumo
Humano
Contido: Dar a coñecer aos/ás participantes as características básicas do ciclo natural da auga,
incidindo nos procesos do ciclo urbano da auga. Ensinar aos/ás traballadores/as das entidades
locais os principais sistemas de captación e tratamento da auga que se levan a cabo nas
estacións de tratamento de auga potable e nas redes de abastecemento. Incidir na importancia
dos controis de calidade nos procesos de almacenamento, transporte e distribución da auga.
Estudar a lexislación aplicable nos circuítos da auga, principalmente o Real decreto 140/2003 e o
Real decreto 902/2018 sobre a calidade da auga de consumo humano e nos protocolos de xestión
e abastecemento de auga para o consumo humano.
Lugar: Ourense.
Organizador: Deputación Provincial de Ourense
Inscrición: Rematará cinco días naturais antes do inicio do curso.
Data de Inicio: 02-10-2019
Data de fin: 30-11-2019

Curso online de 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: Online
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense
Inscrición: Concellalía Educación (Praza San Martiño, 2-1º), no mail up.educa@ourense.es ou
no Telf. 988388136.
Data de Inicio: 06-09-2019
Data de fin: 10-11-2019
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Estatal
Edición 2020 do Máster en Espazos Naturais Protexidos
Contido: Programa de máster dedicado monográficamente aos espazos protexidos, está dirixido
a quen desenvolva ou busquen desenvolver a súa actividade profesional no ámbito da
conservación da natureza, tanto xestores e técnicos que queiran completar a súa formación
específica, como mozos titulados interesados en traballar neste campo.
Vixésima edición dun programa propio de posgrao, iniciado en 2001, que se estrutura en módulos
temáticos impartidos de xaneiro a decembro de 2020, nun horario concentrado cara á fin de
semana, e que inclúen clases teóricas, talleres, prácticas, unha viaxe de estudos e un traballo
práctico individual.
Lugar: Madrid.
Organizador: Fundación F. González Bernáldez y EUROPARC-España,.
Inscrición: Envío de preinscricións ata o 31 de outubro.
Data de Inicio: 02-01-2020
Data de fin: 31-12-2020

FEIRAS
Internacional
Ecofira e Efiaqua
Contido: A Feira Internacional de Solucións Ambientais, Ecofira, e o certame internacional para a
xestión eficiente da auga, Efiaqua, adiantarán a celebración da súa próxima edición ao 1 ao 3 de
outubro para celebrarse conxuntamente a Iberflora, certame internacional de Planta, Flor,
Paisaxismo, Tecnoloxía e Bricoxardín. O obxectivo é ampliar a visión ambiental da convocatoria e
completar a oferta de Ecofira e Efiaqua especialmente con todo o relacionado coa xardinería
urbana, un aspecto de especial interese para o visitante especializado. Así ambas citas completan
o seu escaparate de servizos municipais en xestión de residuos, tratamento eficiente da auga e
solucións para as ‘smarts cities’ coa oferta de Iberflora en xardinería urbana.
Lugar: Valencia.
Organizador: Feria de Valencia.
Data de Inicio: 01-10-2019
Data de fin: 03-10-2019

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Campos de voluntariado medioambiental en Islandia
Contido: A Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado, abre unha convocatoria extraordinaria para que mozas e mozos de entre 18 e 30
anos poidan inscribirse en algún dos cinco campos de voluntariado en Islandia que se ofertan. En
total convócanse nove prazas.
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Lugar: Islandia.
Organizador: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Xunta de Galicia.
Inscrición: A reserva das prazas comezou o día 8 de agosto de 2019.
Data de Inicio: 16-09-2019
Data de fin: 06-01-2020

Estatal
Foro sobre deconstrucción 2019
Contido: A edición do foro deste ano, que se realizará cun formato de dous días, diríxese
exclusivamente a membros de AEDED e a empresas de reciclaxe de RCD e do sector eléctrico co
fin de fomentar o intercambio de experiencias e fomentar as relacións profesionais entre ambas
as partes.
Lugar: Madrid.
Organizador: Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación,
AEDED.
Inscrición: Do 10 de xuño ao 20 de setembro.
Data de Inicio: 25-09-2019
Data de fin: 26-09-2019

Unión europea
European Recycling Conference 2019
Contido: Reunindo a comerciantes, recicladores, consumidores e provedores de maquinaria de
toda Europa, esta conferencia ofrecerá oportunidades de redes sen precedentes para o
desenvolvemento empresarial. Os oradores de alto nivel da industria, así como os representantes
das institucións europeas, manterano ao tanto dos últimos desenvolvementos comerciais e
regulatorios a nivel europeo. As prioridades para a industria da reciclaxe nos próximos anos
tamén se discutirán no contexto do recentemente elixido Parlamento Europeo e a próxima
Comisión Europea.
Lugar: París.
Organizador: Confederación de Industrias de Reciclaje de Europa e FEDEREC.
Inscrición: Consultar ligazón
Data de Inicio: 19-09-2019
Data de fin: 19-09-2019

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

EU WATER INNOVATION CONFERENCE 2019 - EUWIC
Contido: O evento máis importante do ano sobre auga e innovación en Europa. O evento EU
Water Innovation Conference 2019: Accelerating action to tackle water pollution and
enhance EU preparedness to water- related climate change impacts (# EUWIC) servirá para
inspirar aos innovadores do sector cos casos de éxito máis relevantes, e para presentar as
principais estratexias comunitarias en materia de auga e adaptación ao cambio climático.
Lugar: Zaragoza.
Organizador: Comisión Europea.
Data de Inicio: 11-12-2019
Data de fin: 13-12-2019
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BIBLIOGRAFÍA
MONOGRAFÍAS
NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS XULLO 2019. CEIDA. Publicacións da
Biblioteca e Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, a maior
parte dos materiais están dispoñibles en préstamo, e si non pode
achegarse ata a sede a recollelos, dispoñen dun servizo de envío
postal.
Frieda e os obxectivos de desenvolvemento sustentable. Nacións
Unidas, 2019
Axenda
2030
LOCAL.
Como
abordar
os
Obxectivos
de
Desenvolvemento Sustentable desde o ámbito local. Guía práctica.
Ihobe S.A., maio de 2019
Medir o progreso cara ao logro da dimensión ambiental dos ODS.
United Nations Environment Programme, 2019.

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Web de información do Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía.
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático,
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Especies Exóticas Invasoras: situación e propostas de mitigación
Observatorio de políticas ambientales 2018
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