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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Comunitaria
REGULAMENTO (UE) 2019/552 DA COMISIÓN do 4 de abril de 2019
que modifica os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do
Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos límites
máximos de residuos de azoxistrobina, biciclopirona, ciprodinil,
clormecuat,
difenoconazol,
espinetoram,
fenpiroximato,
fenpropimorfo, fluopiram, fosetil, isopirazam, isoprotiolano, oxamil,
protioconazol, trifloxistrobina e triflumezopirim en determinados
produtos. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 96, 05-04-2019,
Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ATMÓSFERA E CLIMA
Estatal
Real Decreto 317/2019, do 26 de abril, polo que se define a medida
de mitigación equivalente á participación no réxime de comercio de
dereitos de emisión no período 2021-2025 e se regulan determinados
aspectos relacionados coa exclusión de instalacións de baixas
emisións do réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de
efecto invernadoiro. (Boletín Oficial del Estado, Num: 103, 30-042019, Páx: 43565)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Corrección de erros do Regulamento (UE) 2018/1832 da Comisión, do
5 de novembro de 2018, polo que se modifican a Directiva
2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Congreso, o Regulamento
(CE) nº 692/2008 da Comisión e o Regulamento (UE) 2017/1151 da
Comisión a fin de mellorar os ensaios e os procedementos de
homologación de tipo no concernente ás emisións aplicables a
turismos e vehículos comerciais lixeiros, en particular os que se
refiren á conformidade en circulación e ás emisións en condicións
reais de condución, e polo que se introducen dispositivos para a
monitoraxe do consumo de combustible e enerxía eléctrica (Diario
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Oficial de la Unión Europea, Num: 94, 03-04-2019, Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2019/631 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO
CONSELLO do 17 de abril de 2019 polo que se establecen normas de
comportamento en materia de emisións de CO2 dos turismos novos e
dos vehículos comerciais lixeiros novos, e polo que se derrogan os
Regulamentos (CE) nº 443/2009 e (UE) nº 510/2011 (Diario Oficial de
la Unión Europea, Num: 111, 26-04-2019, Páx: 13)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS MARÍTIMAS
Outras CCAA
RESOLUCIÓN 36/2019, do 9 de abril, do Director da Secretaría do
Goberno e de Relacións co Parlamento, pola que se dispón a
publicación do Acordo adoptado polo Consello de Goberno polo que
se aproba o Plan Especial de Emerxencias de Euskadi ante a
Contaminación da Ribeira do Mar (Itsasertza). (Boletín Oficial del
País Vasco, Num: 76, 23-04-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 7 de marzo 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 e complementarias de planeamento no núcleo rural de
Pedrouzos, no concello de Vilalba (expediente 2018AAE2277; código
2157/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 63, 01-04-2019, Páx:
16721)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o
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informe ambiental estratéxico do Plan especial de reforma interior
PE-1.1 para vivenda de promoción pública, no concello de Oímbra
(expediente 2018AAE2281; código 2156/2018). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 63, 01-04-2019, Páx: 16722)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da delimitación de solo de núcleo rural do
Telleiro, no concello de Gondomar (expediente 2018AAE2278; código
2154/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 63, 01-04-2019, Páx:
16723)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
en solo rústico no núcleo de Bardaio, no concello de Ponteceso,
promovido por Carlos Alberto Pose Varela (expediente 2018AAE2283;
código 2159/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 73, 15-04-2019,
Páx: 18815)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal relativo ás determinacións normativas en solo
de núcleo rural, no concello de Pontedeume (expediente
2018AAE2284; código 2160/2018). (Diario Oficial de Galicia, Num: 73,
15-04-2019, Páx: 18813)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de marzo 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 no parque empresarial Sete Pontes, no
concello de Vilalba (expediente 2017AAE2105; código 2002/2017).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 73, 15-04-2019, Páx: 18814)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto da zona de reestruturación parcelaria
de Viladonga, no concello de Castro de Rei (Lugo) (clave 2018/0012).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 70, 10-04-2019, Páx: 18107)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 1 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade das
resolucións polas cales se extinguen as autorizacións ambientais
integradas con números de rexistro 2006/0412_NAA/IPPC_093,
2006/0399_NAA/IPPC_058, 2008/0065_NAA/IPPC_207 e 2013-IPPC-57266. (Diario Oficial de Galicia, Num: 74, 16-04-2019, Páx: 19067)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto da zona de reestruturación parcelaria
de Castenda da Torre, no concello de Tordoia (A Coruña) (clave
2018/0002). (Diario Oficial de Galicia, Num: 70, 10-04-2019, Páx:
18108)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto da zona de reestruturación parcelaria
de Taboi, no concello de Outeiro de Rei (Lugo) (clave 2017/0240).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 70, 10-04-2019, Páx: 18109)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 22 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade das
resolucións polas cales se extinguen as seguintes autorizacións
ambientais integradas. (Diario Oficial de Galicia, Num: 74, 16-042019, Páx: 19065)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental relativa ao proxecto de reformas nos procesos
de lacaxe e extrusión, e outros cambios nas instalacións do complexo
industrial de tratamento de perfís de aluminio en Estramundi, nos
concellos de Padrón e Rois (A Coruña) (clave 2017/0111). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 79, 25-04-2019, Páx: 20245)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a Resolución
do 2 de abril de 2019 pola que se formula o informe de impacto
ambiental
do
proxecto
da
ampliación
do
aproveitamento
hidroeléctrico de Portodiz, no río Furelos, concellos de Melide e
Santiso (clave 2017/0139). (Diario Oficial de Galicia, Num: 79, 25-042019, Páx: 20244)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto dun centro de tratamento de
vehículos ao final da súa vida útil no polígono empresarial de
Chorente, no concello de Allariz (clave 2018/0131). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 81, 29-04-2019, Páx: 20892)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto dunha planta móbil de xestión de
residuos xerados na obra de reforma e posta en valor do Cantón de
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San Roque e avenida de Lugo no Camiño de Santiago en Melide, no
concello de Melide (clave 2018/0164). (Diario Oficial de Galicia, Num:
81, 29-04-2019, Páx: 20893)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de marzo 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 da
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Valiñas, na
parroquia de Dúas Igrexas, no concello de Forcarei (clave
2018/0107). (Diario Oficial de Galicia, Num: 81, 29-04-2019, Páx:
20895)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 12 de abril 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 da
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Magdalena, na
parroquia da Madanela de Montes, no concello de Forcarei (clave
2018/0211). (Diario Oficial de Galicia, Num: 81, 29-04-2019, Páx:
20900)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de marzo 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 segunda
caldeira multicombustible de produción de vapor a base de
subproductos gandeiros, no Centro de Procesado Avícola (CPA) de
Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense), promovida por Cooperativas
Ourensanas, S.C.G. (Coren) (expediente 2018/0212). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 69, 09-04-2019, Páx: 17938)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 2 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a Resolución
do 28 de marzo de 2019 pola que se formula o informe de impacto
ambiental do proxecto de valorización de residuos non perigosos no
lugar da Revolta (couto mineiro Godos), no concello de Caldas de
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Reis (clave 2018/0030). (Diario Oficial de Galicia, Num: 81, 29-042019, Páx: 20898)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de abril do 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental da planta de tratamento de residuos,
especializada na xestión de lodos procedentes de fosas sépticas, no
polígono industrial de Cee, concello de Cee (clave 2018/0067). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 81, 29-04-2019, Páx: 20899)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 12 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a Resolución
do 9 de abril de 2019 pola que se formula o informe de impacto
ambiental do cambio de uso de forestal a agrícola da parcela 736 do
polígono 516 do concello de Arzúa (clave 2018/0023). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 81, 29-04-2019, Páx: 20901)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 12 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de alarga e mellora da estrada
provincial LU-P-1301 do punto quilométrico 0+000 ao punto
quilométrico 2+786, no concello de Pedrafita do Cebreiro (Lugo),
promovido pola Deputación Provincial de Lugo (expediente
2017/0179). (Diario Oficial de Galicia, Num: 82, 30-04-2019, Páx:
21118)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto dun centro para valorización de
residuos de construción e demolición, e almacenamento de residuos
non perigosos no parque empresarial de Rianxo, no concello de
Rianxo (clave 2018/0054). (Diario Oficial de Galicia, Num: 81, 29-042019, Páx: 20894)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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CALIDADE AMBIENTAL
Galicia
DECRETO 37/2019, do 21 de marzo, polo que se determinan os
órganos competentes e outras medidas para o control dos riscos
inherentes aos accidentes graves nos cales interveñan substancias
perigosas. (Diario Oficial de Galicia, Num: 70, 10-04-2019, Páx:
17982)
Organismo: VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLICAS E
XUSTIZA

Outras CCAA
Decreto 27/2019, do 11 de abril, de Protección e Control Ambiental
Industrial no Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de
Asturias, Num: 74, 16-04-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de
Planificación e Recursos Hídricos, pola que se aproba o Plan Anual de
Inspección de Verteduras para o ano 2019. (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, Num: 79, 26-04-2019, Páx: 248)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAMBIO CLIMÁTICO
Estatal
Axustes ao Protocolo de Montreal, relativo ás substancias que
esgotan a capa de ozono, adoptados na XXX Reunión das Partes,
celebrada en Quito (Ecuador) do 5 ao 7 de novembro de 2018.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 88, 12-04-2019, Páx: 37903)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
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RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2019 pola que se autoriza o plan de
pesca de anguía para as confrarías de pescadores da ría de Ferrol.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 68, 08-04-2019, Páx: 17684)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se modifica a Orde do 8 de
setembro de 2006 pola que se declaran e se clasifican as zonas de
produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas
augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 77, 23-04-2019, Páx: 19698)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

Outras CCAA
Resolución do 27 de febreiro de 2019, da Consellería de
Infraestruturas, Ordenación do Territorio e Medio Ambiente, pola que
se aproba o Plan de Caza das Reservas Rexionais de Caza para a
tempada 2019-2020. (Boletín Oficial del Principado de Asturias, Num:
65, 03-04-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN ARP/831/2019, do 3 de abril, pola que se fixan as
especies obxecto de aproveitamento cinexético, os períodos hábiles
de caza e as vedas especiais para a tempada 2019-2020 en todo o
territorio de Cataluña. (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya,
Num: 7848, 05-04-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde MED/6/2019, do 2 de abril, pola que se regula a práctica da caza
durante a tempada cinexética 2019-2020 no territorio da
Comunidade Autónoma de Cantabria, exceptuando o incluído na
Reserva Rexional de Caza Saja. (Boletín Oficial de Cantabria, Num:
68, 05-04-2019, Páx: 9368)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde MED/7/2019, do 2 de abril, pola que se aproba o Plan Anual de
Caza da Reserva Rexional de Caza Saja para a tempada 2019/2020.
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(Boletín Oficial de Cantabria, Num: 68, 05-04-2019, Páx: 9384)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE do 28 de marzo de 2019, da Conselleira de Desenvolvemento
Económico e Infraestruturas, de segunda modificación do Anexo I do
Decreto 160/2014, do 29 de xullo, da licenza de caza e o exame de
aptitude para cazar. (Boletín Oficial del País Vasco, Num: 70, 10-042019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE 678/2019, do 9 de abril, da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio, pola que se modifica a Orde 156/2019, do
26 de febreiro, sobre establecemento de vedas e regulación especial
da actividade piscícola nos ríos, arroios e encoros da Comunidad de
Madrid, para a tempada 2019. (Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, Num: 95, 23-04-2019, Páx: 163)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Lei 9/2019, do 5 de abril, pola que se modifican a Lei 14/2010, do 9
de decembro, de caza de Extremadura, e a Lei 18/2001, do 14 de
decembro, sobre taxas e prezos públicos da Comunidade Autónoma
de Extremadura. (Diario Oficial de Extremadura, Num: 70, 10-042019, Páx: 15147)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Comunitaria
Regulamento núm. 96 da Comisión Económica para Europa (CEPE)
das Nacións Unidas — Disposicións uniformes relativas á
homologación dos motores cos que se equipen os tractores agrícolas
e forestais e máquinas móbiles non de estrada no que respecta ás
emisións de contaminantes polo motor (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 107, 17-04-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Estatal
Orde TEC/406/2019, do 5 de abril, pola que se establecen
orientacións de política enerxética á Comisión Nacional dos Mercados
e a Competencia. (Boletín Oficial del Estado, Num: 85, 09-04-2019,
Páx: 36392)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Galicia
ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se declara definitivamente o
espazo natural de interese local Río Gafos (Pontevedra). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 73, 15-04-2019, Páx: 18682)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

DECRETO 39/2019, do 28 de marzo, polo que se aproba o plan de
conservación do espazo natural de interese local Río Gafos
(Pontevedra). (Diario Oficial de Galicia, Num: 73, 15-04-2019, Páx:
18639)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

DECRETO 44/2019, do 4 de abril, polo que se aproba o Plan de
conservación do espazo privado de interese natural Os Lagos de
Lousada, no concello de Xermade. (Diario Oficial de Galicia, Num: 81,
29-04-2019, Páx: 20650)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORDE do 28 de marzo de 2019 pola que se declara, de xeito
definitivo, como espazo privado de interese natural o espazo Os
Lagos de Lousada, no concello de Xermade. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 81, 29-04-2019, Páx: 20693)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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Outras CCAA
RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2019, da Presidencia, pola que se
ordena a publicación do Acordo de convalidación do Decreto-lei
2/2019, do 25 de febreiro, de modificación da Lei 4/2017, do 13 de
xullo, do Solo e dos Espazos Naturais Protexidos de Canarias (9 L/
DL-1). (Boletín Oficial de Canarias, Num: 77, 23-04-2019, Páx: 13966)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decreto 456/2019, do 23 de abril, polo que se declaran determinados
monumentos naturais de Andalucía e se ditan normas e directrices
para a súa ordenación e xestión. (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, Num: 79, 26-04-2019, Páx: 12)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE DRS/414/2019, do 1 de abril, pola que se dá publicidade ao
Acordo do 12 de febreiro de 2019, do Goberno de Aragón, polo que
se aproba a Estratexia Aragonesa de Biodiversidade e Rede Natura
2000 Horizonte 2030. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 82, 30-042019, Páx: 10949)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Outras CCAA
Orde AGR/17/2019, do 12 de abril, sobre prevención e loita contra os
incendios forestais na Comunidade Autónoma de la Rioja para a
campaña 2019-2020. (Boletín Oficial de La Rioja, Num: 47, 17-042019, Páx: 5858)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Outras CCAA
Lei 3/2019, do 21 de febreiro, de modificación do Decreto Lexislativo
1/2007, do 18 de setembro, do Gobierno de Aragón, polo que se
aproba o texto refundido da lexislación sobre impostos ambientais
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da Comunidade Autónoma de Aragón, para a supresión do imposto
ambiental sobre as instalacións de transporte por cable. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 89, 13-04-2019, Páx: 38763)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Lei 6/2019, do 9 de abril, de Calidade Agroalimentaria. (Boletín
Oficial de Canarias, Num: 76, 22-04-2019, Páx: 13777)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Acordo do 16 de abril de 2019, do Consello de Goberno, polo que se
aproba a formulación do Plan Estratéxico para mellorar a
competitividade do sector agrícola, gandeiro, pesqueiro e
agroindustrial e do desenvolvemento rural de Andalucía 2019- 2022.
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Num: 76, 23-04-2019, Páx:
26)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde PCI/383/2019, do 2 de abril, pola que se publica o Acordo da
Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 21 de
marzo de 2019, relativo ao reforzo da gobernanza para a Axenda
2030. (Boletín Oficial del Estado, Num: 80, 03-04-2019, Páx: 34465)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Galicia
DECRETO 38/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a
catalogación dos tramos urbanos e naturais das praias de Galicia.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 72, 12-04-2019, Páx: 18359)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA/RÉXIME COMPETENCIAL
Galicia
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DECRETO 42/2019, do 28 de marzo, polo que se establece a estrutura
orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 79, 25-04-2019, Páx: 20044)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Orde TEC/469/2019, do 15 de abril, pola que se aproba a Política de
Seguridade da Información no ámbito da administración electrónica e
se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio
para a Transición Ecolóxica. (Boletín Oficial del Estado, Num: 100, 2604-2019, Páx: 42486)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Galicia
RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dun exemplar
no Catálogo galego de árbores senlleiras. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 64, 02-04-2019, Páx: 16792)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
Resolución de 26/03/2019, da Dirección Xeral de Política Forestal e
Espazos Naturais, pola que se amplía o anexo II do documento 2 do
Plan de xestión de zonas de especial protección para as aves de
ambientes
esteparios, aprobado mediante Orde 63/2017, da
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente e Desenvolvemento
Rural. (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 71, 10-04-2019,
Páx: 11111)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Lei Foral 19/2019, do 4 de abril, de protección dos animais de
compañía en Navarra. (Boletín Oficial de Navarra, Num: 71, 11-042019, Páx: 4650)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Delimitación das zonas de protección da avifauna contra a colisión e
a electrocución en liñas eléctricas aéreas de alta tensión, no ámbito
da cidade de Ceuta. (Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
Num: 5879, 19-04-2019, Páx: 810)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Outras CCAA
NORMA FORAL 6/2019, do 20 de marzo, pola que se aproba o Plan
Integral de Xestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2019-2030.
(Boletín Oficial del País Vasco, Num: 79, 26-04-2019, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECRETO 55/2019, do 5 de abril, do Consell, polo que se aproba a
revisión do Plan integral de residuos da Comunitat Valenciana. (Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, Num: 8536, 26-04-2019, Páx:
19686)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución de 07/03/2019, da Viceconsellería de Medio Ambiente,
pola que se aproba o Programa de inspección de traslados
transfronteirizos de residuos de Castilla-La Mancha para o ano 2019.
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 66, 03-04-2019, Páx:
10345)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECRETO 64/2019, do 9 de abril, do réxime xurídico aplicable ás
actividades de valorización de escouras negras procedentes da
fabricación de aceiro en fornos de arco eléctrico. (Boletín Oficial del
País Vasco, Num: 80, 30-04-2019, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Decisión de Execución (UE) 2019/665 da Comisión, do 17 de abril de
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2019, que modifica a Decisión 2005/270/CE, pola que se establecen
os formatos relativos ao sistema de bases de datos de conformidade
coa Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa
aos envases e residuos de envases [notificada co número C(2019)
2805] (Texto pertinente a efectos do EEE.) (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 112, 26-04-2019, Páx: 26)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/677 DA COMISIÓN do 29 de
abril de 2019 relativo á non renovación da aprobación da substancia
activa clorotalonil con arranxo ao disposto no Regulamento (CE) nº
1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
comercialización de produtos fitosanitarios, e polo que se modifica o
Regulamento de Execución (UE) nº 540/2011 da Comisión (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 114, 30-04-2019, Páx: 15)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN (UE) 2019/668 DO CONSELLO do 15 de abril de 2019
relativa á posición que deberá adoptarse en nome da Unión Europea
na novena reunión da Conferencia das Partes sobre a inclusión dunha
lista de determinados produtos químicos do anexo III do Convenio de
Róterdan sobre o procedemento de consentimento fundamentado
previo aplicable a certos praguicidas e produtos químicos perigosos
obxecto de comercio internacional (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 113, 29-04-2019, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
Extracto da Resolución número 2019/5229 de 11 de febreiro de 2019,
da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “programa de subvencións dirixido a entidades
asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para a
realización de investimentos durante o ano 2019” (Boletín Oficial del
Estado, Num: 39, 25-02-2019, Páx: 1)
Destinatarios: Poderán acceder a estas axudas as cooperativas agrarias, sociedades
agrarias de transformación, asociacións agrarias, gandeiras e forestais sen ánimo de lucro
que acrediten que os investimentos obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial
desta Provincia.
Obxecto: As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á
realización de investimentos descritos na base 3 das bases reguladoras específicas,
publicadas no BOP nº 31, do 13 de febreiro de 2019, dispoñibles en:
http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/02/13/2019_0000001121.pdf
Convoca: Concello da Coruña
Prazo: Rematará o día 29 de maio de 2020 ás 14:00 horas.

RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases
reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar
fotovoltaica dirixidas a particulares, para o ano 2019. (Diario Oficial
de Galicia, Num: 45, 05-03-2019, Páx: 12533)
Destinatarios: Consultar o artigo 8 das bases reguladoras (anexo I da resolución).
Obxecto: 1. Aprobar as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar
fotovoltaica para o exercicio 2019, que se xuntan a esta resolución como anexo I. 2. Aprobar
os formularios para a xestión da convocatoria do ano 2019 que se xuntan a esta resolución
como anexos II a VIII (código do procedemento IN421O). 3. Convocar para o ano 2019, en
réxime de concorrencia non competitiva, segundo a excepción prevista no artigo 19.2 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as subvencións dirixidas a proxectos de
enerxía fotovoltaica.
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia (Inega)
Prazo: Comezará o día 8 de abril ás 9.00 horas e finalizará o 1 de xullo.

RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases
reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables,
de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2019. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 45, 05-03-2019, Páx: 12574)
Destinatarios: Consultar o artigo 8 das bases reguladoras (anexo I da resolución).
Obxecto: 1. Aprobar as bases reguladoras das subvencións, para proxectos de enerxías
renovables de uso térmico, destinadas a particulares, para o exercicio 2019, que se xuntan a
esta resolución como anexo I (código do procedemento IN421P). 2. Aprobar os formularios
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para a xestión da convocatoria do ano 2019 que se xuntan a esta resolución como anexos II a
VIII. 3. Convocar para o ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva, segundo a
excepción contemplada no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, as subvencións dirixidas a proxectos de enerxías renovables para usos térmicos.
Convoca: Instituto Energético de Galicia (Inega).
Prazo: Comezará o 8 de abril ás 9.00 horas e finalizará o 1 de xullo de 2019.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 1 de marzo de 2019 pola que
se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2019,
en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a
organización de accións formativas non regradas e de divulgación
que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da
industria forestal de Galicia (código de procedemento IN501A).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 66, 04-04-2019, Páx: 17271)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 1 de marzo.
Obxecto: Consultar a Resolución do 1 de marzo.
Convoca: Axencia Galega da Industria Forestal
Prazo: Consultar a Resolución do 1 de marzo.

RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2019 pola que se modifica a Resolución
do 21 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras
das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica,
dirixidas a particulares, para o ano 2019. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 67, 05-04-2019, Páx: 17477)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 21 de febreiro de 2019.
Obxecto: Consultar a Resolución do 21 de febreiro de 2019.
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
Prazo: Modificado: comeza o 15 de abril ás 9.00 horas e rematará o 1 de xullo de 2019.

RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2019 pola que se modifica a Resolución
do 21 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras
das subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso
térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2019. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 67, 05-04-2019, Páx: 17479)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 21 de febreiro de 2019.
Obxecto: Consultar a Resolución do 21 de febreiro de 2019.
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia (InegaI
Prazo: Modificado: comeza o 15 de abril ás 9.00 horas e rematará o 1 de xullo de 2019.

ORDE do 28 de marzo de 2019 pola que se modifica a Orde do 17 de
decembro de 2018 pola que se regulan os criterios de repartición e
se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións
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da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia
competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2019,
de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida,
destinadas a entidades locais de Galicia. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 68, 08-04-2019, Páx: 17619)
Destinatarios: Consultar a Orde do 17 de decembro de 2018.
Obxecto: Consultar a Orde do 17 de decembro de 2018.
Convoca: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
Prazo: Consultar a Orde do 17 de decembro de 2018.

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2019 pola que se aproba a
convocatoria
do
procedemento
de
concesión
de
axudas
correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade
eficiente e sustentable (Programa MOVES). Anualidade 2019 (códigos
de procedemento IN421Q e IN421R). (Diario Oficial de Galicia, Num:
74, 16-04-2019, Páx: 18973)
Destinatarios: Consultar o artigo 3 da Resolución.
Obxecto: Aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2019-2021
para a concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade
eficiente e sustentable (Programa MOVES).
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar o artigo 6.3 da Resolución.

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se
aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas
correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade
eficiente e sustentable (Programa MOVES). Anualidade 2019 (códigos
de procedemento IN421Q e IN421R). (Diario Oficial de Galicia, Num:
78, 24-04-2019, Páx: 19966)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 10 de abril.
Obxecto: Consultar a Resolución do 10 de abril.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia.
Prazo: Consultar a Resolución do 10 de abril.

ORDE do 1 de abril de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións para o fomento do desenvolvemento
tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da
acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 76, 22-04-2019, Páx: 19389)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os
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demais requisitos establecidos nestas bases, as empresas acuícolas ou organizacións destas
con ámbito de actuación autonómico, legalmente constituídas e inscritas no correspondente
rexistro, que desenvolvan proxectos de innovación en colaboración con organismos
científicos ou técnicos recoñecidos polo Estado ou pola Comunidade Autónoma de Galicia.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva das axudas destinadas á realización de proxectos que fomenten o
desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da acuicultura
(artigo 47 do Regulamento (UE) núm. 508/2014) (art.1 da Orde do 1 e abril)
Convoca: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no DOG.

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2019 pola que se regulan as bases das
axudas dirixidas ás comunidades de propietarios/as de edificios de
vivendas protexidas promovidas por esta entidade, co obxecto de
realizar actuacións de mellora enerxética, cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, e se abre a súa convocatoria
(código de procedemento VI420B). (Diario Oficial de Galicia, Num: 82,
30-04-2019, Páx: 20988)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias as comunidades de propietarios/as dos edificios
previstos no ámbito de aplicación, que constitúan a totalidade dun mesmo edificio ou dun
conxunto de vivendas unifamiliares e que vaian realizar actuacións de mellora de eficiencia
enerxética obxecto da subvención e, ademais, cumpran cuns requisitos (ver punto décimo da
resolución).
Obxecto: Aprobar as bases reguladoras que rexerán as condicións de axudas ás
comunidades de propietarios/as dos edificios de vivendas protexidas promovidas polo
Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS), para facer actuacións de mellora
enerxética cofinanciadas con fondos europeos, no marco do programa operativo Feder Galicia
2014-2020. Así mesmo, por medio desta resolución, procédese á convocatoria desta
subvención para o exercicio 2019.
Convoca: Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
Prazo: Dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no
DOG.

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 (código de
procedemento IN421G). (Diario Oficial de Galicia, Num: 80, 26-042019, Páx: 20377)
Destinatarios: Poderán acceder á condición de beneficiarios das presentes subvencións: a)
As entidades locais de Galicia e entidades dela dependentes. b) As entidades sen ánimo de
lucro. c) Empresas legalmente constituídas e autónomos.
Obxecto: O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento
do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a
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xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible
e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia,
a aerotermia e a solar térmica (código de procedemento IN421G).
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia (Inega)
Prazo: Un (1) mes, contado desde o día seguinte ao de publicación desta resolución no DOG.

Estatal
Real Decreto 263/2019, do 12 de abril, polo que se regula o Programa
de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en PEME e gran
empresa do sector industrial. (Boletín Oficial del Estado, Num: 89,
13-04-2019, Páx: 38664)
Destinatarios: Comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla que deberán destinar
o importe das axudas aos suxeitos que se enumeran no apartado segundo deste artigo.
Obxecto: Este real decreto ten por obxecto establecer as normas especiais reguladoras para
a concesión de axudas cuxa finalidade é incentivar e promover a realización de actuacións en
PEME e gran empresa do sector industrial que reduzan as emisións de dióxido de carbono e o
consumo de enerxía final, mediante a mellora da eficiencia enerxética.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica
Prazo: Comezará o día indicado nas correspondentes convocatorias.

Extracto da ORDE do 5 de abril de 2019 pola que se convocan as
axudas correspondentes ao Plan de Renovación do parque nacional
de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para o exercicio 2019 (Boletín
Oficial del Estado, Num: 88, 12-04-2019, Páx: 20024)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas do PLAN RENOVE 2019, as persoas
físicas, empresas privadas e agrupacións de agricultores incluídos no artigo 3 do Real
Decreto 704/2017, do 7 de xullo. Os beneficiarios deberán cumprir os requisitos establecidos
nos artigos 3 e 4 de devandito real decreto
Obxecto: Concesión directa das subvencións estatais destinadas á adquisición dos seguintes
tipos de máquinas novas, de acordo co artigo 4 do RealDecreto 704/2017, do 7 de xullo: a)
Tractores. b) Máquinas automotrices: de recolección, de aplicación de produtos fitosanitarios
e fertilizantes, excluídas cisternas de xurro. c) Maquinas arrastradas ou suspendidas:
sembradora directa, abonadora, equipos de aplicación de produtos fitosanitarios, cisternas de
xurro con sistemas de localización de produto no chan (reixas e discos (para aplicación no
chan), tubos flexibles (mangueiras) ou ríxidos (para aplicación xusto sobre o chan), así como
sistemas de localización de xurro no chan independentemente da cisterna).
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Prazo: Ata o 15 de setembro de 2019.

Real Decreto 316/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Real
Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión
directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais
que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do
programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 103, 30-04-2019, Páx: 43509)
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Destinatarios: Consultar o punto 6 deste Real Decreto que modifica o artigo 5 do Real
Decreto 616/2017, do 16 de xuño.
Obxecto: Consultar o punto 1 deste Real Decreto que modifica o artigo 1 do Real Decreto
616/2017, do 16 de xuño.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Prazo: Ampliarase o prazo de vixencia da convocatoria nun ano e medio (ata o 31 de
decembro de 2020).

Unión europea
CONVOCATORIA DE PROPOSTAS LIFE 2019
Destinatarios: Consultar por tipo de proxecto e subprograma.
Obxecto: O programa LIFE anuncia as súas convocatorias de proxectos para 2019, sobre
conservación da natureza, crecemento verde e acción climática.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Consultar por tipo de proxecto e subprograma.

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

CONCURSOS PÚBLICOS
Galicia
Anuncio de licitación de: Presidencia da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil. Obxecto: Análise e informe de instrumentos de xestión e
planificación forestal na demarcación hidrográfica do Miño-Sil.
Expediente: 17/19/ CA/ PA/SE. (Boletín Oficial del Estado, Num: 99,
25-04-2019, Páx: 22415)
Destinatarios: Consultar prego de cláusulas administrativas.
Obxecto: Análise e informe de instrumentos de xestión e planificación forestal na
demarcación hidrográfica do Miño-Sil.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica.
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Prazo: Ata as 14:00 horas do 10 de maio de 2019.

EMPREGO PÚBLICO
Local
Anuncio convocatoria proceso selección para a contratación dun
Técnico/a Superior de Medio Ambiente e dun Técnico/a Superior de
Administración Especial, funcionarios/as interinos/as. Concello da
Coruña. (BOP A Coruña, Num: 81, 30-04-2019)
Destinatarios: As bases desta convocatoria están a disposición dos interesados na páxina
web do Concello da Coruña (www.coruna.es) na pestana “Concello” opción “Selección de
Persoal".
Obxecto: As bases desta convocatoria están a disposición dos interesados na páxina web do
Concello da Coruña (www.coruna.es) na pestana “Concello” opción “Selección de Persoal".
Convoca: Concello da Coruña.
Prazo: Dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no
BOP.

Estatal
Resolución do 24 de abril de 2019, da Subsecretaría, pola que se
convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso
libre e promoción interna, na Escala de Axentes Ambientais de
Organismos Autónomos do Ministerio de Medio Ambiente. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 103, 30-04-2019, Páx: 43661)
Destinatarios: Consultar o punto 5. Requisitos específicos.
Obxecto: As bases comúns polas que se rexerá a presente convocatoria son as establecidas
na Orde HFP/688/2017, do 20 de xullo (BOE do 22). Bases específicas: A presente
convocatoria, publicarase, entre outras, nas páxinas web www.miteco.gob.es e
www.administracion.gob.es. e no Portal Funciona.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica
Prazo: Prazo de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data de publicación
desta convocatoria no BOE.

PREMIOS
Galicia
Concurso Escolar de Debuxo Os Bolechas
Destinatarios: 2 modalidades de participación: os alumnos poden participar cos seus
debuxos colectivamente dende o colexio, ou individualmente dende a casa.
Obxecto: Concurso de debuxo dirixido a alumnos de infantil e primaria (3 a 12 anos), aberto
a toda a Comunidade Educativa Galega, sobre a importancia da correcta reciclaxe dos RAEE
tanto para a saúde do noso planeta como para a nosa propia saúde. A finalidade principal é a
de resaltar o papel que xoga a contorna escolar na vida das nenas e nenos de Galicia,
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facendo especial fincapé na vinculación entre a casa e o colexio.
Convoca: A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e os SCRAP dos RAEE, en
colaboración cos Bolechas.
Prazo: O prazo de participación no concurso comeza o 6 de Maio ás 08:00 horas e remata o
31 de Maio ás 00:00 horas.

Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo, Convocatoria 2019
Destinatarios: En ambas as modalidades poderanse presentar traballos publicados a partir
do 1 de xaneiro de 2019, traballos aceptados para a súa publicación ou traballos inéditos. En
todos os casos os traballos adoptarán a forma utilizada para publicacións en revistas
científicas. Non poderán presentarse traballos que obtivesen premios de características
análogas a estes ou se atopen concorrendo a eles. Aqueles traballos que resulten gañadores
ou ben reciban unha mención especial, non poderán concorrer a ningún outro premio de
características análogas a estes ata o momento en que se proceda ao acto público de
entrega dos premios e mencións.
Obxecto: Promover a investigación e o desenvolvemento nas áreas de coñecemento
integradas na Academia, a través do recoñecemento académico e social do esforzo dos
investigadores. A presente convocatoria axustarase ás seguintes bases: 1. Institúense dous
premios: un para un Traballo de Investigación realizado por investigadores sénior e outro,
dotado con 2.000 €, para incentivar a Promoción de Mozos Investigadores menores de 30
anos.
Convoca: 'Real Academia Galega de Ciencias'
Prazo: Finalizará ás 13.00 horas do 14 de Xuño de 2019.

Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2019
Destinatarios: Aos premios “Francisco Guitián Ojea” e “Fernando Calvet Prats” poderá
concorrer todo o persoal adscrito a centros de investigación situados en Galicia, incluídos os
centros tecnolóxicos. Non poderán concorrer os membros da Real Academia Galega de
Ciencias. Ao premio “Ricardo Bescansa Martínez” poderán concorrer empresas galegas ou
que teñan un centro de traballo radicado en Galicia.
Obxecto: Chegan á súa quinta edición coa vontade de recoñecer o traballo do persoal
investigador e dos/das empresarios/as que apostan pola transferencia de coñecemento como
base para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia. Os premios convócanse en tres
modalidades: -Premio “Francisco Guitián Ojea” a un traballo de investigación aplicada. Premio “Fernando Calvet Prats” a un caso de éxito de transferencia de tecnoloxía promovido
por un grupo de investigación. -Premio “Ricardo Bescansa Martínez” a un caso de éxito
empresarial de implantación de tecnoloxía transferida.
Convoca: Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) e a Axencia Galega de Innovación
(GAIN).
Prazo: Aberto ata o 31 de maio.

ORDE do 3 de abril de 2019 pola que se aproban as bases
reguladoras e se convocan os Premios de Responsabilidade Social
Empresarial
de
Galicia
(Premios
RSE
Galicia)
(código
de
procedemento TR320A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 74, 16-042019, Páx: 18897)
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Destinatarios: Poderán optar aos Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia
todo tipo de empresas, públicas ou privadas, galegas ou que conten con sede ou con centros
de traballo en Galicia.
Obxecto: Aprobar as bases reguladoras e convocar os Premios de Responsabilidade Social
Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia).
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: Dous meses contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

Estatal
Premio á Innovación Expobiomasa
Destinatarios: A convocatoria ábrese a calquera empresa ou entidade pública ou privada,
que achegase innovacións tecnolóxicas no campo da valorización enerxética da biomasa.
Obxecto: AVEBIOM, organizador de Expobiomasa, convoca no marco da mostra tecnolóxica
unha competición co fin de premiar a innovación tecnolóxica do sector. Establécese unha
única categoría ao Premio á Innovación. A convocatoria enmárcase no conxunto de
actividades que Expobiomasa desenvolve desde o seu firme compromiso con a dinamización
do sector e o recoñecemento das iniciativas que contribúen a potenciar o desenvolvemento
económico do mesmo.
Convoca: AVEBIOM
Prazo: Presentar candidaturas ata o 31 de maio.

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EUROPARC-ESPAÑA
Destinatarios: Poderán participar no concurso todos aqueles fotógrafos profesionais ou
afeccionados, maiores de 18 anos no momento de anunciarse o concurso.
Obxecto: O tema do concurso é o lema da conmemoración do Día Europeo dos Parques 2019
promovido pola Federación EUROPARC: "Áreas protexidas: os nosos tesouros naturais" As
fotografías presentadas deberán adaptarse ao tema xeral da convocatoria. Este ano ponse a
énfase nos valores patrimoniais das áreas protexidas, os nosos tesouros naturais, provedores
de múltiples servizos e beneficios á sociedade como os servizos de abastecemento, os
servizos de regulación e os servizos culturais.
Convoca: EUROPARC-España.
Prazo: Desde o día 8 de abril ata o 19 de maio de 2019.

Unión europea
PREMIO GREEN ALLEY 2019
Destinatarios: Emprendedores e startups que desenvolvesen un modelo de negocio dirixido
a axudar a reducir residuos ou a converter residuos en recursos, nas áreas de economía
dixital circular, reciclaxe e prevención de residuos.
Obxecto: Primeiro galardón europeo para emprendedores centrado na economía circular que
foi deseñado para axudar a compañías que están a piques de lanzar os seus produtos ou
servizos ou en fase de crecemento e tamén a aquelas que queiran expandirse a outros
mercados europeos.
Convoca: Grupo Landbell, matriz de European Recycling Platform (ERP).
Prazo: Ata o próximo 25 de xuño.
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New Horizon Impact Award 2019
Destinatarios: Proxectos financiados pola UE cuxos resultados crearon un impacto social en
toda Europa e máis aló. O premio recoñece e premia os resultados de proxectos máis
influentes e impactantes no marco de Horizonte 2020 , o programa de investigación e
innovación da UE, e o seu predecesor, o 7º Programa Marco (7 PM, 2007-2013).
Obxecto: O obxectivo deste premio é ilustrar os beneficios socioeconómicos máis amplos do
investimento da UE en investigación e innovación e alentar aos beneficiarios de proxectos
sobre a mellor maneira de xestionar e utilizar os resultados da investigación. Os cinco
gañadores serán anunciados na cerimonia de premios en Bruxelas en setembro, con máis de
4,000 participantes da industria de alto nivel e promotores de innovación.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o 28 de maio de 2019.

Sustainably Yours photo competition
Destinatarios: O concurso está aberto aos cidadáns dos países membros do EEE e os países
cooperantes dos Balcáns Occidentais . Todos os participantes deben ser maiores de 18 anos.
As fotos deben ser tomadas nos países mencionados anteriormente.
Obxecto: Concurso fotográfico para crear conciencia sobre un problema ambiental e permitir
que os europeos compartan as súas opinións sobre ese tema. A competencia deste ano,
Sustainably Yours, céntrase na importancia de vivir de forma sustentable. Os participantes
poden enviar fotografías que representen calquera do seguintes tres categorías: 1.
Alimentación sostible. 2. Enerxía sostible. 3. Mobilidade sostible.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Data límite de presentación: 15 de maio de 2019 ás 23:59 (CEST).

Internacional
Premio Biophilia de Comunicación Medioambiental
Destinatarios: Profesionais e organizacións de calquera lugar do planeta que contribúan de
maneira excepcional a mellorar a comprensión e sensibilización pública dos desafíos
ecolóxicos, mediante a difusión do coñecemento científico e achegando novas miradas sobre
a natureza desde calquera óptica disciplinar.
Obxecto: As contribucións obxecto do galardón inclúen un amplo abanico de formatos,
estilos e canles, entre eles artigos, monografías, materiais multimedia ou libros de
divulgación; a elaboración, edición ou presentación de reportaxes e documentais; o
comisariado e deseño de exposicións; ou actividades en calquera canle de comunicación
(prensa, radio, televisión, cinema, documentais e Internet). Preferentemente as contribucións
estarán dirixidas a audiencias globais e as que teñan un foco máis acoutado (rexional ou
nacional) deberán ser, en todo caso, de amplo impacto.
Convoca: Fundación BBVA.
Prazo: Ata o 30 de maio de 2019, ás 12 horas (hora peninsular española).

Convocatoria da XII edición Premios Fundación BBVA Fronteiras do
Coñecemento
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Destinatarios: Os/ as candidatos/ as serán unha ou máis persoas físicas de calquera
nacionalidade, sen límite de número, cando realizasen achegas independentes ou
converxentes a un determinado avance, ben a través da colaboración formal entre elas
(formando parte dun ou máis equipos), ben de maneira paralela. Poderán tamén ser
candidatos organizacións científicas ou culturais ás que poidan atribuírse de maneira
agregada contribucións excepcionais nos ámbitos do coñecemento científico, a creación
cultural e as actuacións ante o cambio climático.
Obxecto: Os Premios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento son expresión do
compromiso de responsabilidade social do grupo financeiro BBVA co recoñecemento da
investigación e a creación cultural de excelencia en diversas áreas do coñecemento. Constan
das seguintes categorías: 1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas). 2. Bioloxía e
Biomedicina. 3. Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 4. Ecoloxía e Bioloxía da
Conservación. 5. Cambio climático. 6. Economía, Finanzas e Xestión de Empresas. 7.
Humanidades e Ciencias Sociais. 8. Música e Ópera.
Convoca: Fundación BBVA.
Prazo: A partir do 1 de xaneiro e ata as 23 horas GMT do 30 de xuño de 2019.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
Maletas viaxeiras
Contido: Un novo servizo dirixido aos centros educativos galegos, as Maletas Naturalistas, unha
colección de libros para achegar o medio natural ao seu alumnado. As maletas recollen unha
selección de guías de flora, fauna e fungos, cadernos de campo, así como outros recursos
didácticos, co obxectivo de dar a coñecer o patrimonio natural da nosa contorna máis próxima,
ademais de fomentar e apoiar a realización de actividades ao aire libre nos centros de ensino. Os
recursos poden empregarse tanto en Educación Primaria como Secundaria, porque calquera idade
é boa para achegarse á natureza!.
Organizador: CEIDA, co apoio da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia
Inscrición: Cubrir formulario.

Proxecto piloto de compostaxe doméstica
Contido: Reparto de composteiros caseiros entre a veciñanza de Santiago de Compostela co
obxectivo de aumentar a reciclaxe dos residuos orgánicos na propia vivenda e mellorar a
separación selectiva
Lugar: Santiago de Compostela.
Organizador: Concello de Santiago de Compostela.

CONGRESOS
Galicia
V Congreso APLU. Disciplina urbanística: Estado do urbanismo e reto
para o futuro
Contido: Ten como obxectivo o intercambio e divulgación de ideas, coñecemento e experiencias
que nos permitan contribuír a avanzar no camiño cara a un verdadeiro desenvolvemento
urbanístico sostible. Baixo o lema “Estado do Urbanismo e Retos para o Futuro”, esta edición
estrutúrase en catro áreas temáticas. A primeira céntrase na necesidade de afrontar un novo
modelo urbano, abordando o estudo das Axendas Urbanas e conceptos como o de cidade
próxima. A continuación, analizarase a interrelación do urbanismo con determinadas políticas
públicas. Un terceiro bloque tratará as cuestións máis actuais no eido da intervención
administrativa. Nunha sesión final, como xa vén sendo habitual neste Congreso, o debate xirará
sobre as perspectivas para o futuro.
Lugar: Santiago de Compostela
Organizador: Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU).
Inscrición: Ata o vindeiro 3 de xuño a través da páxina web da APLU.
Data de Inicio: 10-06-2019
Data de fin: 12-06-2019
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Estatal
17º Congreso Nacional da Recuperación e o Reciclado
Contido: O evento volverá converterse un ano máis no principal punto de encontro do sector da
xestión de residuos. Nel, daranse cita as principais empresas recicladoras, diversos responsables
da área ambiental de distintas Administracións Públicas e algúns dos maiores expertos en
recuperación e reciclaxe. Entre as novidades que inclúe o programa do congreso, destaca a mesa
redonda que tratará de abordar os grandes desafíos que supón a reciclaxe de plásticos e as
solucións que expón o sector recuperador ao tratamento dun material sobre o que se centran
todas as miradas.
Lugar: Baiona, Pontevedra.
Organizador: FER.
Inscrición: Inscrición online.
Data de Inicio: 13-06-2019
Data de fin: 14-06-2019

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

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

Convocatoria do Congreso Xuvenil Virtual Internacional CLMNTK19
Contido: Este congreso virtual internacional ten dúas grandes finalidades: Sensibilizar á
poboación, a través da elaboración e publicación no portal do congreso virtual, produtos
multimedia sobre os retos ambientais globais contemporáneos: cambio climático, enerxía, auga,
cambio global no océano, conservación da biodiversidade xenética, ecosistemas tropicais e
capital biocultural. Seleccionar, de acordo coas bases expresadas nesta convocatoria, aos
estudantes que participarán nos campus xuvenís internacionais Climántica Iberoamérica 2019 en
San José de Costa Rica (do 8 ao 12 de abril) e Climántica en Fábrica, Centro e Ciencia Viva na
Universidade de Aveiro (do 4 ao 8 de setembro). Así mesmo, aos docentes que orientarán os
produtos elaborados polos estudantes, para formar parte do seminario docente de investigaciónacción sobre o campus acreditado polas organizacións universitarias colaboradoras.
Lugar: Virtual.
Organizador: Climántica.
Inscrición: Ata o 31/05/2019.

Congreso MeetingPack 2019
Contido: MeetingPack 2019 será o encontro no que axentes de toda a cadea de valor do envase
plástico debaterán sobre as solucións actuais e os retos futuros da economía circular dos envases.
O congreso, epicentro de MeetingPack 2019, abordará as tendencias en envases barreira
sostibles co fin de facilitar a toda a cadea de valor do packaging, a evolución cara a un mercado
máis sostible.
Lugar: Valencia.
Organizador: Aimplas e Ainia.
Inscrición: Cubrir formulario.
Data de Inicio: 29-05-2019
Data de fin: 30-05-2019

CURSOS
Galicia
Fotografía creativa de natureza
Contido: O CEIDA acaba de abrir a inscrición para dúas novas actividades formativas vinculadas
á Fotografía de Natureza. - Fotografía Creativa: Espazos Naturais e Paisaxe, que terá lugar o
sábado 13 de abril. - Fotografía Creativa: Detalles Naturais: Flora, Fauna e Xea, que terá lugar o
sábado 15 de xuño. Ambas actividades están dirixidas a todas aquelas persoas con interese en
formarse nas principais técnicas fotográficas, compositivas e estéticas para abordar
CREATIVAMENTE a natureza, que posúan certos coñecementos de fotografía dixital e desexen
sacarlle maior partido á súa cámara. A inscrición pode realizarse de maneira independente ou
conxunta. nos dous cursos.
Lugar: Castelo de Santa Cruz (Oleiros).
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Organizador: CEIDA – Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.
Data de Inicio: 13-04-2019
Data de fin: 15-06-2019

Curso on-line: educador e intérprete ambiental
Contido: 1. A Educación Ambiental: conceptos básicos, ámbitos, destinatarios e instrumentos. 2.
Interpretación e descrición do medio natural galego. 3. O medio ambiente na actualidade, a
problemática medioambiental. 4. A interpretación como ferramenta na educación ambiental. 5.
Recursos para a difusión ambiental. 6. Técnicas e recursos para a educación ambiental: o Monitor
Medioambiental. 7. Elaboración dun Programa de Educación Ambiental. 8. A Participación Cidadá.
Lugar: Curso on-line.
Organizador: Concello de Ourense.
Inscrición: up.educa@ourense.es ou no tf. 988 388 136.
Data de Inicio: 06-09-2019
Data de fin: 10-11-2019

Actividades ambientais do 2º trimestre da Deputación de Lugo, nas
dúas Reservas da Biosfera.
Contido: En total serán 18 cursos, dos que 12 terán lugar no Centro de Interpretación Terras do
Miño, e 6 nos distintos Concellos dos Ancares Lucenses. A programación está dividida en varios
grupos segundo as distintas idades dos participantes: actividades para familias, para o público
infantil e para adultos. Cursos de enxerto, de coidado das plantas, ou micoloxía son algunhas das
propostas que se desenvolverán nos vindeiros meses. Haberá tamén varios campamentos infantís
entre as actividades destinadas aos máis pequenos.
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño e distintos Concellos dos Ancares Lucenses.
Organizador: Deputación de Lugo.
Inscrición: Cubrir formulario. Tf 982227813.
Data de Inicio: 02-04-2019
Data de fin: 28-06-2019

XORNADAS
Galicia
Xornadas informativas sobre a produción e a xestión de Buques e
Embarcacións Fora de Vida Útil.
Contido: Coa finalidade de mellorar a información e formación dos axentes implicados na
produción e xestión de Buques e Embarcacións Fora de Vida Útil (BEFV), desde esta Dirección
Xeral están a organizarse varias xornadas en distintas localidades. Os contidos e temática a
desenvolver responderán ás seguintes cuestións a abordar, entre outras: a problemática actual
da xestión dos buques e embarcacións fóra de vida útil (BEFV), as autorizacións necesarias para o
despezamento de BEFV e as implicacións do Regulamento nº1257/2013.
Lugar: Localidades varias.
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Organizador: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Inscrición: Consultar ligazón.
Data de Inicio: 02-05-2019
Data de fin: 15-05-2019

Proxecto Ecosfera - Obradoiros de educación ambiental
Contido: Formar un grupo de rapazas e rapaces para facer obradoiros de educación ambiental
durante 5 luns de 17 a 19 horas en dúas quendas: Primeira quenda: os luns do 8 de abril ao 6 de
maio. Segunda quenda: os luns desde o 13 de maio ata o 10 de xuño. Coñecer o que ocorre se
consumimos máis do que a Terra produce; investigar o contorno ambiental de Fontiñas; traballar
coa publicidade; aprender a diferenciar as aves urbanas. As nenas e nenos deben ter entre 7 e 10
anos e para inscribirse enviar un e-mail a proxectoecosfera@gmail.com Indicar no asunto: grupo
María Miramontes e no corpo do mail poñer que quenda queredes inscribirvos.
Lugar: Centro de Ocio María Miramontes - Santiago de Compostela.
Organizador: Concello de Santiago de Compostela.
Data de Inicio: 08-04-2019
Data de fin: 10-06-2019

Estatal
Let´s Clean Up Europe
Contido: Consiste nunha xornada de limpeza de espazos públicos en Europa. Con esta iniciativa
preténdese que os propios participantes, e a sociedade en xeral, tomen boa nota da inxente
cantidade de lixo que acaba abandonada na contorna e que esta experiencia lles axude a tomar
conciencia do alcance dun problema que require da implicación de todos, precisándose para iso
dun cambio de comportamento. A Semana Europea da Prevención de Residuos actúa como
coordinadora desta actividade e proporciona as pautas a seguir para participar na mesma. Con tal
fin, as persoas e entidades interesadas en formar parte desta iniciativa deben identificar
previamente o lugar obxecto de limpeza, rexistrar a acción, definir o equipo e os medios cos que
conta e proceder á promoción da mesma.
Lugar: Europa.
Organizador: EWWR.
Inscrición: Consultar ligazón.
Data de Inicio: 10-05-2019
Data de fin: 12-05-2019

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Momentos: 100 anos a ombreiros de xigantes: os nosos primeiros
parques nacionais
Contido: Exposición fotográfica dos primeiros parques nacionais de España, o Parque Nacional
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de Ordesa e Monte Perdido, e o Parque Nacional de Picos de Europa, con motivo da celebración
do centenario que conmemoraron ambos espazos protexidos no 2018. Composta por 32
fotografías de grande formato, a mostra permite aos visitantes adentrarse na grandiosidade
destes espazos protexidos en distintos momentos do pasado e o presente.
Lugar: Castelo de Santa Cruz (Oleiros).
Organizador: Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio para la Transición
Ecológica.
Data de fin: 06-06-2019

VII Edición do Campamento de Verán XuvenCiencia
Contido: Un campamento dirixido ao alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, no que tamén
poden participar rapaces e rapazas de 2º de bacharelato que xa participaran en anteriores
edicións. Entre os obxectivos: -Coñecer a Ciencia e a Tecnoloxía de primeira man. -Fomentar o
teu interese polas titulacións científicas, técnicas e sociais.
Lugar: Campus Universitario de Lugo.
Organizador: Grupo XuvenCiencia Grupo de Divulgación da Ciencia e da Tecnoloxía da USC.
Inscrición: Inscrición online.
Data de Inicio: 01-07-2019
Data de fin: 05-07-2019

Programa de voluntariado xuvenil en espazos naturais
Contido: O obxectivo deste programa é fomentar o respecto polo rico patrimonio natural de
Galicia a través da creación dun grupo de xuventude voluntaria formado por 300 mozos e mozas.
En concreto, os participantes neste proxecto levarán a cabo actividade de limpeza, sinalización,
catalogación de flora e fauna, loita contra especies exóticas prexudiciais para os hábitats, así
como obradoiros didácticos e de sensibilización ou actividades de ocio educativo. Os espazos
naturais que serán este ano obxecto deste proxecto, ademais dos Ancares, son o parque natural
das Fragas do Eume, Reserva da Biosfera Fragas do Mandeo, Parque natural do complexo dunar
de Corrubedo, Illa de Sálvora, Parque natural de Baixa Limia-Serra do Xurés, Illa de Cortegada, Illa
de Ons, Illas Cíes e Parque natural Serra da Enciña da Lastra.
Lugar: Distintos Espazos Naturais de Galicia.
Organizador: DX de Xuventude, Participación e Voluntariado e DX de Patrimonio Natural.
Inscrición: Tf: 881 999 567 Correo: erasmus.xuventude@xunta.gal
Data de Inicio: 16-03-2019
Data de fin: 02-06-2019

Caderno Verde
Contido: Proxectos para a divulgación da conciencia ecolóxica. As actividades propostas queren
conxugar as boas prácticas medioambientais co ensino curricular desde unha perspectiva de
transversalidade.
Organizador: Sogama.
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Arte e Medio Ambiente: da Creación á Sensibilización Ambiental
Contido: -Coñecer as posibilidades da arte como recurso de sensibilización e participación
ambiental. -Reflexionar sobre o papel das iniciativas de construción artística en e pola contorna e
o seu impacto psicosocial. -Analizar a evolución da mirada artística sobre o medio ambiente. Revisar experiencias significativas e programas relevantes de impulso da arte en favor da
sostibilidade. -Desenvolver técnicas e procedementos de expresión artística sobre a contorna.
Lugar: Castelo de Santa Cruz (Oleiros).
Organizador: CEIDA.
Inscrición: Prazas limitadas. ormacion@ceida.org - 981 630 618
Data de Inicio: 19-06-2019
Data de fin: 21-06-2019

Unión europea
European Climate Change Adaptation - ECCA 2019
Contido: Conferencia bienal europea sobre adaptación ao cambio climático.
Lugar: Lisboa
Organizador: Comisión Europea.
Inscrición: Ata o 24 de maio.
Data de Inicio: 28-05-2019
Data de fin: 31-05-2019

EU Green Week 2019
Contido: As leis ambientais teñen un gran impacto na nosa vida. Melloran a calidade da auga e
do aire, protexen a natureza e fomentan a reciclaxe e a xestión de residuos. Pero para realmente
facer unha diferenza apreciable, estas leis da UE deben implementarse na súa totalidade. En
marzo de 2019, a Comisión Europea publicará un conxunto de informes sobre o estado de
implementación das leis ambientais en Europa: a Revisión da Implementación Ambiental. A
Semana Verde da UE 2019 sopesará os achados desta Revisión, facendo preguntas como: ¿Que
beneficios achegan as leis ambientais da UE para os cidadáns? ¿Como se ve a implementación
exitosa? ¿Onde están as áreas problemáticas? ¿Como poden as partes interesadas tomar
posesión destas leis? A semana desenvolverase ao redor dos achados da Revisión de
implementación ambiental e as súas suxestións para o futuro destas leis
Lugar: Bruselas.
Organizador: Comisión Europea.
Data de Inicio: 13-05-2019
Data de fin: 15-05-2019

Internacional
Cara a un pacto mundial polo medio ambiente
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Contido: O 10 de maio de 2018, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas adoptou a resolución
72/277 titulada "Cara a un Pacto Mundial para o Medio Ambiente". De acordo co texto da
resolución, a Asemblea decidiu establecer un grupo de traballo para examinar un informe técnico
con miras a fortalecer a súa implementación . O informe presentarase ao septuaxésimo terceiro
período de sesións da Asemblea en 2018, proporcionando unha plataforma para analizar posibles
opcións para abordar estas lagoas. A asistencia ás sesións do grupo de traballo en calidade de
observadores está aberta ás organizacións non gobernamentais pertinentes con carácter
consultivo ante o Consello Económico e Social, así como a aquelas acreditadas ante as
conferencias e cumes pertinentes.
Lugar: Nairobi (Kenia).
Organizador: Naciones Unidas.
Data de Inicio: 20-05-2019
Data de fin: 22-05-2019
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