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Concello do Porriño

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD AMBIENTAL

SESA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS



Presentación

“O medio ambiente como xerador de actividades capaces de producir emprego, saúde e benestar á poboación”.

Cada día ten maior importancia o coñecemento do medio ambiente dunha comunidade, xa que é un condicionante do seu 

EHQHVWDU� VRFLDO�� VDQLWDULR� H� HFRQyPLFR��$� LQGXVWULDOL]DFLyQ� H� D� XUEDQL]DFLyQ� PRGL¿FDURQ� R� PHGLR� DPELHQWH� GDQGR� RUL[H� D�
problemas ambientais de primeira orde (o efecto invernadoiro e o cambio climático, a destrución da capa de ozono estratosférica, 

o transporte de contaminantes, a desertización, etc.) que é preciso corrixir, así como evitar que as actividades futuras orixinen 

máis deterioracións no noso contorno a través dunha política preventiva que permita un desenvolvemento sostido e equilibrado 

e teña como obxectivos a protección da saúde do home e a conservación de todos os recursos (aire, auga, solo, clima, especies 

GH�ÀRUD� H� IDXQD�� DOLPHQWRV��PDWHULDV� SULPDV�� KiELWDW�� SDWULPRQLR� QDWXUDO� H� FXOWXUDO�� TXH� FRQGLFLRQDQ� H� VXVWHQWDQ� D� YLGD��$V�
interrelacións entre os diversos recursos e a súa xestión fan cada vez máis necesaria a posta en marcha de estratexias globais, 

entre as que ocupa un papel fundamental o principio de prevención, xa que máis vale previr que curar. 

A forte conexión entre medio ambiente e saúde recoñeceuse expresamente na 3ª Conferencia Ministerial do Medio Ambiente 

e a Saúde (Londres, 1999). O Cume da Terra de Río de Janeiro (1992), a Conferencia de NNUU sobre Medio Ambiente e 

Desesenvolvemento de Johannesburgo (2002) e Río+20, acuñaron a idea de desenvolvemento sostible, que expresa a imposibilidade 

dun desenvolvemento sen contar co medio ambiente (a protección do medio ambiente e o desenvolvemento económico e social 

son tres piares inseparables do desenvolvemento sostible). Para acadar os obxectivos do VI Programa Comunitario de Acción 

en materia de medio ambiente para 2001-2010, ademais da consideración das disposicións lexislativas vixentes e de aspectos 

tecnolóxicos inclúense actuacións tales como o aumento de diálogo coa empresa, fomento de acordos voluntarios, participación 

da opinión pública, acceso á información ambiental, etc. A empresa ten unha especial responsabilidade diante do medio ambiente 

DR�VHU�FRQVXPLGRUD�GH�UHFXUVRV��DGHPDLV�GH�IRQWH�GH�HPLVLyQV�H�UHVLGXRV��SHUR�WDPpQ�p�RUL[H�GH�FRxHFHPHQWRV�FLHQWt¿FRV�H�
tecnolóxicos, así como de positivos impactos socioeconómicos; o cal levou a moitas empresas a integrar a política ambiental nas 

HVWUDWH[LDV�FRUSRUDWLYDV�DGRSWDQGR�FULWHULRV�GH�SURWHFFLyQ�GR�FRQWRUQR�QD�SODQL¿FDFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�H�WRPD�GH�GHFLVLyQV��R�TXH�
implica tamén ás asociacións empresariais, xa que a protección do medio ambiente na empresa constitúe unha responsabilidade 

corporativa.

$�2¿FLQD�5H[LRQDO�SDUD�(XURSD�GD�206��EDVHiQGRVH�QDV�LQLFLDWLYDV�GH�&LGDGHV�6DXGDEOHV��H�WHQGR�HQ�FRQWD�DV�H[SHULHQFLDV�GRV�
plans de sanidade ambiental locais e os programas da Axenda 21 existentes nalgúns países europeos, decidiu apoiar as entidades 

locais e rexionais para acadar os obxectivos do desenvolvemento sostible, para o cal é necesario impulsar a posta en marcha de 

PHGLGDV�GH�SODQL¿FDFLyQ�H�FRQWURO�GR�PHGLR�DPELHQWH�UHODFLRQDGDV�FRV�DVSHFWRV�VDQLWDULRV��[D�TXH�SDUD�UHVROYHU�RV�SUREOHPDV�GR�
medio ambiente, a saúde e o desenvolvemento sostible, é preciso chegar a un acordo e emprender accións non só a nivel nacional 

e internacional senón tamén a nivel subnacional e local. 

Na liña das políticas da OMS de propoñer ambientes saudables, e coa esperanza de concienciar aos concellos galegos de asumir 

HVWD� ¿ORVRItD� QD� [HVWLyQ� GRV� DVSHFWRV� DPELHQWDLV� GD� VD~GH� H� DVt� SRGHU� FRQWULEXtU� DR� GHVHQYROYHPHQWR� VRVWLEOH� GH�*DOLFLD� H�
PHOORUDU� DV� FRQGLFLyQV� GH� YLGD� GRV� FLGDGiQV�� S~[RVH� HQ�PDUFKD� HQ�*DOLFLD� QR� DQR������� R�Programa Galego Municipios 
Saudables e Sostibles 2000-2012, TXH�FRQWRX�FRV�SDUDEpQV�GR�FRRUGLQDGRU�GR�SUR[HFWR�³+HDOWK\�&LWLHV´�GD�2¿FLQD�5H[LRQDO�
SDUD�(XURSD�GD�206��

(VWD�LQLFLDWLYD�LWLQHUDQWH�SLRQHLUD�QD�8QLyQ�(XURSHD��WHQ�FRPR�RE[HFWLYRV�SULRULWDULRV�D�IRUPDFLyQ�H�UHFLFOD[H�GH�WpFQLFRV�HQ�
medio ambiente e saúde, ademais de foro de debate de todos os axentes sociais implicados na tarefa de protexer e conservar o 

medio ambiente.

$�SRVWD�HQ�PDUFKD�HQ�*DOLFLD�GHVWH�3URJUDPD��QR�VHX�SHULSOR�LWLQHUDQWH�SRU�WRGD�D�[HRJUDItD�JDOHJD�R�ORQJR�GH����DQRV��FRQWRX�FRD�
participación de 254 concellos (248 galegos, 2 leoneses, 1 asturiano e 3 portugueses) e 5 entidades locais e rexionais portuguesas, 

H�������DVLVWHQWHV�QDV����HGLFLyQV�GH�&XUVRV�GH�6D~GH�$PELHQWDO�UHDOL]DGRV��3UHFLVDPHQWH�FR�¿Q�GH�DERUGDU�H�GHEDWHU�DOJ~QV�GRV�
problemas ambientais prioritarios que ten o Val da Louriña organízase o LI Curso de Saúde Ambiental, que deseñado de acordo 

FRV�SULQFLSLRV�GD�&DUWD�(XURSHD�VREUH�0HGLR�$PELHQWH�H�6D~GH��H�D�&DUWD�GH�$DOERUJ�FDUD�i�VRVWLELOLGDGH��H�GLUL[LGR�D�WRGRV�
aqueles que traballan ou están interesados no medio ambiente e na saúde, pretende converterse en foro de debate e estudo da 

VLWXDFLyQ�DPELHQWDO�GR�9DO�GD�/RXULxD��DGHPDLV�GH�SXQWR�GH�HQFRQWUR�GH�DPELHQWDOLVWDV�H�UHIHUHQFLD�DPELHQWDO�GH�*DOLFLD�GXUDQWH�
esa semana, co obxectivo de contribuír a sentar as bases do desenvolvemento sostible cara ao futuro da nosa terra. 

)LQDOPHQWH��GHVWDFDU�D�QHFHVLGDGH�GH�XQLU�HVIRU]RV�SRU�SDUWH�GH� UHVSRQVDEOHV�SROtWLFRV��HPSUHVDULRV��FLHQWt¿FRV��HGXFDGRUHV��
profesionais, comunicadores, ecoloxistas, así como a participación activa dos cidadáns, en prol de conseguir un medio ambiente 

saudable e sostible para todos/as os/as galegos/as, mellor legado para xeracións vindeiras.

  Prof. Dr. Francisco José Peña Castiñeira
)81'$'25�352*5$0$�*$/(*2�081,&,3,26�6$8'$%/(6�(�6267,%/(6����������

',5(&725�&85626�'(�6$Ò'(�$0%,(17$/�



Programa

LUNS, 22 DE OUTUBRO 

16:00 h.:�$&5(',7$&,Ï1�(�(175(*$�'$�'2&80(17$&,Ï1�

16:30 h.:�$&72�,1$8*85$/�'2�&8562�

17:00 h.:�,�0(6$�5('21'$��“O camiño cara a saúde ambiental do planeta: por un modelo enerxético máis sostible na 
loita contra o cambio climático tras Río +20”

02'(5$'25��'��È1*(/�*Ï0(=�$025Ë1
Subdirector xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde da Dirección Xeral de 

Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. Vicepresidente da 

SESA.

5(/$725(6�

- “Novos retos da saúde ambiental en España”
� '5��'��-26e�0$5Ë$�25'Ïf(=�,5,$57(�
 Presidente da Sociedad Española de Sanidad Ambiental. Técnico de Apoio da Subdirección General de Sanidad Ambiental 

da Consejería de Sanidad da Comunidad de Madrid. 

- “O novo modelo enerxético español e a súa relación coa Cume Río+20”
�������'��)5$1&,6&2�6,/9$�&$67$f2
       Delegado de Iberdrola en Galicia.

- “Líneas fundamentais no desenvolvemento sostible empresarial: cambio climático e biodiversidade”
� '��,%È1�&+,&2�'(�/$�)(/,&,'$'
 Subdirector de Medio Ambiente de Gas Natural Fenosa.

- “A biomasa como paradigma de modelo enerxético sostible tras Río+20”
� '��-26e�/8,6�520(52�/$03Ï1
 Conselleiro delegado do Grupo Saraitsa.

MARTES, 23 DE OUTUBRO 

16:30 h.: ,,�0(6$� 5('21'$�� “A xestión das augas ante o reto da DMA como elemento crítico para a saúde e o 
desenvolvemento sostible”

02'(5$'25$��352)���'5���'���0$5Ë$�-8/,$�0(/*$5�5,2/
Profesora titular de Toxicoloxía e coordinadora do Plan de Desenvolvemento Sostible  da Facultade de   

Veterinaria da Universidade de Santiago de Compostela-Campus de Lugo.

5(/$725(6�

- “Actuacións de Augas de Galicia no Val da Louriña, no Baixo Miño e no Condado”
� 352)��'��)5$1&,6&2�$/2162�)(51È1'(=

Xefe do Servizo Territorial da Zona Galicia Sur de Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas da Xunta de Galicia. Profesor da Universidade de Vigo.

- “Sistema de saneamento do río Louro: situación actual e perspectivas de futuro”
'��52%(572�)(51È1'(=�*21=È/(=�
Responsable de Proceso de Depuración de Aqualia en Galicia.

- “Implementación de novas tecnoloxías na xestión do ciclo integral da auga” 
'��-26e�0$5Ë$�2852�/Ï3(=

 Xerente de AQUALOGY.



MÉRCORES, 24 DE OUTUBRO 

 
09:00-14:00 h.: 9,6,7$6�35È&7,&$6��('$5�GH�*XLOODUHL��7XL���[HVWLRQDGD�SROD�87(�$TXDOLD�&LYLVJOREDO��$V�*iQGDUDV�GH�
%XGLxR��/,&�5HG�1DWXUD��������2�3RUULxR��H�UHFXSHUDFLyQ�GR�VHQGHLUR�HFROy[LFR�GR�UtR�/RXUR��2�3RUULxR��

16:30 h.: ,,,�0(6$�5('21'$��“A xestión dos residuos en Galicia: a súa reciclaxe, reutilización e valorización” 

02'(5$'25��352)��'��'5��)5$1&,6&2�-(6Ò6�5(<�/26$'$
              Profesor titular de Química Física da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo. 

5(/$725(6��

- “A xestión de residuos en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro”
'���9(5Ï1,&$�7(//$'2�%$5&,$
Subdirectora xeral de Residuos e Solos Contaminados da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

- “A recuperación e a sostibilidade, eixes do modelo Sogama”
       D. LUIS LAMAS NOVO      

       Presidente de Sogama.

- “A necesidade de complementar procedementos na xestión integral de residuos: a planta de reciclaxe e compostaxe 
do Barbanza” 
'��-$&2%2�3$7,f2�/Ï3(=�
Director de Explotación de FCC-Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

- “Aplicación de I + D á valorización de residuos: caso de éxito” 
�'���/8=�+(55(52�&$67,//$
 Coordinadora da Área de Medio Ambiente do Centro Tecnolóxico de AIMEN.

$V�*iQGDUDV�GH�%XGLxR��/,&�5HG�1DWXUD��������2�3RUULxR�



XOVES, 25 DE OUTUBRO 

16:30 h.: ,9�0(6$�5('21'$��“A xestión sostible dos recursos naturais como factor de desenvolvemento socioeconómico 
e de benestar social do Val da Louriña”

02'(5$'25� '��(67$1,6/$2�)(51È1'(=�'(�/$�&,*2f$�1Òf(=
                    Presidente da Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía. Naturalista e investigador.

5(/$725(6�

- “Posta en valor do patrimonio natural do Val da Louriña: rexeneración ambiental das Gándaras de Budiño”
'���686$1$�7255(6�%5$%2
Xefa do Servizo de Conservación da Natureza do Departamento Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas da Xunta de Galicia en Pontevedra.

- ³$�[HVWLyQ�DPELHQWDO�FRPR�[HUDGRUD�GH�UHQGLELOLGDGH�HPSUHVDULDO��&HUWL¿FDFLyQV�DPELHQWDLV�HQ�*DOLFLD´
'��-26e�(15,48(�52'5Ë*8(=�&2(//2
Xefe do Servizo Comercial da Delegación de AENOR en Galicia.

- “Compromiso ambiental do sector do granito”
� '��-26e�È1*(/�/25(1=2�5$0,5(=�

Xerente do Clúster do Granito.

  

- “Contribución da Deputación de Pontevedra ao desenvolvemento sostible da provincia”
'���0$5Ë$�0$57Ë1(=�$%5$/'(6
Técnica de Medio Ambiente do Servizo de Cooperación da Deputación de Pontevedra.

20:00 h.:�$&72�'(�&/$8685$�'2�&8562�

Información xeral

OBXECTIVOS

%� Integración da dimensión dos aspectos ambientais da saúde na formación e reciclaxe de técnicos en medio ambiente e saúde, 

FRD�¿QDOLGDGH�GH�DFWXDOL]DU�D�V~D�IRUPDFLyQ�H�DGHFXDU�DV�HVL[HQFLDV�TXH�GHPDQGD�D�VRFLHGDGH�DFWXDO��SDUD�TXH�FRQWULE~D�D�
mellorar a xestión e as condicións de vida urbana dos cidadáns.

%� (VWDEOHFHU�XQ�IRUR�GH�GHEDWH�H�HVWXGR�GD�VLWXDFLyQ�DPELHQWDO�GR�9DO�GD�/RXULxD��GRV�VHXV�SUREOHPDV�H�FDUHQFLDV�TXH�VH�
consideran máis importantes, así como das posibles solucións que se deberán adoptar; ademais de permitir a cooperación e 

o diálogo entre todos os axentes sociais implicados no tema, fomentando a creación de núcleos de sostibilidade.

DESTINATARIOS/AS

%� Técnicos/as, funcionarios/as e responsables políticos da Administración local, provincial e autonómica, que desenvolvan a 

súa actividade ou estean relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo.

%� Profesorado da universidade, de ensino secundario e formación profesional que desenvolva a súa actividade ou estea 

relacionado/interesado nas áreas obxecto de estudo.

%� Técnicos/as e xestores de empresas que desenvolvan a súa actividade nos departamentos de calidade, medio ambiente e 

prevención de riscos laborais.

%� Profesionais libres, titulados superiores e diplomados, técnicos superiores e de grao medio que desenvolvan a súa actividade 

ou estean relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo.

%� (VWXGDQWHV�XQLYHUVLWDULRV�H�GRV�FLFORV�IRUPDWLYRV�GH�IRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO�UHODFLRQDGRV�LQWHUHVDGRV�QDV�iUHDV�RE[HFWR�GH�
estudo (saúde ambiental, química ambiental, xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos, traballos forestais 

e de conservación do medio natural, explotacións agrarias extensivas, etc.).



METODOLOXÍA

%� ��PHVDV�UHGRQGDV�H�YLVLWDV�SUiFWLFDV�FRQ¿JXUDQ�D�HVWUXWXUD�GR�FXUVR��QDV�TXH�RV�UHODWRUHV�IDUiQ�XQKD�H[SRVLFLyQ�VLQWpWLFD�
de carácter técnico acompañadas de casos prácticos e co apoio de medios audiovisuais (power point), cun debate ao 

remate de cada sesión, no que tamén intervirán activamente os participantes amosando as súas experiencias.

NÚMERO DE PRAZAS E DEREITOS DE INSCRICIÓN

%� Número de prazas: limitadas á capacidade do local.

%� Cota de inscrición: 30,00 €.

%� Becas gratuitas: 70 (se cubrirán por rigorosa orde de inscrición e serán destinadas a todos aqueles que acrediten algunha 

das seguintes condicións)��
D��(PSUHJDGRV�S~EOLFRV�H�UHVSRQVDEOHV�SROtWLFRV�GRV�FRQFHOORV�SDUWLFLSDQWHV�
E��(VWXGDQWHV�XQLYHUVLWDULRV�H�GRV�FLFORV�HGXFDWLYRV�GH�IRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO�GH�FDUiFWHU�DPELHQWDO�
c/ Parados.

%� Forma de pagamento: o aboamento efectuarase mediante transferencia bancaria a Novagalicia Banco��Q��GH�FRQWD��
2080 – 0372 – 88 – 3040011862, �D�IDYRU�GR�/,�&XUVR�GH�6D~GH�$PELHQWDO��HVSHFL¿FDQGR�R�QRPH�H�DSHOLGRV�GD�SHUVRD�
inscrita.

%� Forma de inscrición: FXEULU�R�EROHWtQ�GH�LQVFULFLyQ��TXH�GHEHUi�DFKHJDU�FR�[XVWL¿FDQWH�GR�SDJDPHQWR�R�FRD�DFUHGLWDFLyQ�
de becario, e presentarase/enviarase por correo electrónico á Secretaría Técnica. O prazo para formalizar a inscrición 

¿QDOL]D�R�YHQUHV�GtD����GH�RXWXEUR�iV�������KRUDV��

DOCUMENTACIÓN

%� (QWUHJDUDVH�XQ�PDOHWtQ�FRD�SXEOLFDFLyQ�GR�Libro de Relatorios do L Curso de Saúde Ambiental.

  

DIPLOMA ACREDITATIVO E CRÉDITO DE LIBRE ELECCIÓN 

%� O alumnado que participe con regularidade nas sesións programadas do curso, recibirá un diploma acreditativo de 

asistencia.

%� A Comisión Universitaria da Universidade de Vigo de 13 de setembro de 2012 autoriza a concesión de 2 créditos de libre 
elección para todas as titulacións da Universidade de Vigo, ao alumnado matriculado nesa Universidade que asista ao LI 

&8562�'(�6$Ò'(�$0%,(17$/�

%� $�;HIDWXUD�7HUULWRULDO�GD�&RQVHOOHUtD�GH�6DQLGDGH�GD�'HOHJDFLyQ�7HUULWRULDO�GH�3RQWHYHGUD�GD�;XQWD�GH�*DOLFLD�RXWRUJD�
o recoñecemento de interese sanitario�SDUD�R�GHVHQYROYHPHQWR�GR�/,�&8562�'(�6$Ò'(�$0%,(17$/��5HVROXFLyQ�
de 20/09/2012).

SEDE, DATAS E HORARIO

%� Sede:�VDOyQ�GH�DFWRV�GR�&HQWUR�&XOWXUDO�0XQLFLSDO���&RQFHOOR�GR�3RUULxR��5��'RPLQJR�%XHQR��Q����±�������2�3RUULxR��

%� Datas: do 22 ao 25 de outubro de 2012.

%� Horario: GH�������D�������KRUDV��OXQV��PDUWHV��PpUFRUHV�H�[RYHV���2�PpUFRUHV��GH�������D�������KRUDV�WHUiQ�OXJDU�DV�
visitas prácticas.



SECRETARÍA TÉCNICA
Coordina: D.ª María José Martínez Lemos

Concelleira de Sanidade e Medio Ambiente do Concello do Porriño

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS
&(1752�&8/785$/�081,&,3$/���&21&(//2�'2�3255,f2

5��'RPLQJR�%XHQR��Q��� 

������2�3RUULxR
7HO����������������

(�PDLO��cultura@centroculturalporrino.com

KWWS����www.concellodoporrino.net



Organismos, entidades e empresas colaboradoras e participantes 

Recoñecementos e acreditacións

Concellos participantes

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

Declarado de  
interese sanitario pola

Recoñecido como Curso de  
Relevancia Administrativa pola

Asociación Española de Ciencias Administrativas  
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas  

Sección Española

Recoñecido con 2 créditos  
de libre elección pola 

Consellería de Sanidade
Xefatura Territorial de Pontevedra

Concello da Cañiza Concello de Mondariz Concello de Mondariz 

%DOQHDULR
Concello de PonteareasConcello de Mos

Concello de Redondela Concello de Salceda  

de Caselas

Concello de Tui Municipio de ValençaConcello de Salvaterra 

de Miño

�

275$3/$6$�
TRATAMIENTO DE PLAGAS   

  HIGIENE AMBIENTAL        
�


