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Accesibilidade

Atendémolo/a

Goberno e institucións

Utilidades do portal

Temas

Colectivos

Mapa do portal

Suxestións e queixas

eServizos

Portais A..Z

Galego | Castellano

Enviar consulta

Buscar

Buscador

[+]consulta
Avanzada
Enviar

incendios

Amosar só:
Ver todos
Novas (370)
Toda a Xunta (123)
DOG (7)

Destacamos

Teléfonos de emerxencia e información
Axencia Galega de Emerxencias, Urxencias Sanitarias, Asistencia Sanitaria, Incendios Forestais e outros teléfonos de
seguridade e información.
www.xunta.es

Data:
Calquera data
Último mes
Último ano
Intervalo personalizado

Sitio web:
Todos os sitios
www.xunta.es (386)
cmati.xunta.es (2)
contratosdegalicia.es (74)
cpapx.xunta.es (2)
cultura.xunta.es (24)
divulgacion360.org (1)
edu.xunta.es (2)
egap.xunta.es (8)
ficheiros-web.xunta.es (1)

Co obxecto de mostrarlle os resultados máis relevantes, limitáronse a 500. Se o desexa, pode repetir a busca engadindo os
resultados omitidos. Amosar os 8670 resultados
Ordenar:

Por relevancia 

Número de resultados por páxina:

10 resultados
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Plans e actuacións - Xunta de Galicia
... Dicionario de galego. Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 2014. O obxectivo xeral
do ...
www.xunta.es

29/10/2014

Evento | Cultura de Galicia
... Evento. Axenda de Cultura de Galicia. A escaleira de incendios do verso. 2 de outubro, 16:30. Biblioteca Nodal de
Santiago ...
cultura.xunta.es

18/06/2014 | C. do Medio Rural e do Mar

A Xunta e a Fegamp colaboran para mellorar a información cidadá na loita contra os incendios forestais
Ambas as institucións asinaron un convenio de colaboración que ten como finalidade favorecer a elaboración dunhas
ordenanzas para solo urbano e de núcleo rural uniformes para a xestión da biomasa e dun modelo de bando municipal
para este mesmo fin
www.xunta.es/notas-de-prensa | Novas

07/05/2014 | C. do Medio Rural e do Mar

Extinguido o incendio forestal rexistrado no concello ourensán de Rubiá, parroquia de Oulego
Segundo as últimas estimacións provisionais, a superficie afectada foi de 235 hectáreas, na súa maioría de monte raso
www.xunta.es/notas-de-prensa | Novas

22/10/2014

Evento | Cultura de Galicia
... Evento. Axenda de Cultura de Galicia. A escaleira de incendios do verso. 30 de outubro, 16:30. Biblioteca Nodal de
Santiago ...
cultura.xunta.es

29/08/2014 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, C. do Medio Rural e do Mar

A Policía Autonómica imputa ao presunto autor dun incendio forestal na parroquia de Cruces, no concello
de Padrón
No que levamos de ano, xa son 72 as persoas detidas por delitos relacionados cos incendios forestais
www.xunta.es/notas-de-prensa | Novas

02/10/2014

Evento | Cultura de Galicia
... Evento. Axenda de Cultura de Galicia. A escaleira de incendios do verso. 16 de outubro, 16:15. Biblioteca Nodal de
Santiago ...
cultura.xunta.es

Plans e actuacións - Xunta de Galicia
... Dicionario de galego. Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 2014. O obxectivo xeral
do ...
www.xunta.es

04/06/2014 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

A policía autonómica detén aos dous presuntos autores dun incendio en Lestedo, no concello coruñés de
Boqueixón
Na actual campaña anti-incendios forestais, xa son 54 as persoas detidas por delitos relacionados cos incendios forestais
www.xunta.es/notas-de-prensa | Novas

02/10/2014

Evento | Cultura de Galicia
... Evento. Axenda de Cultura de Galicia. A escaleira de incendios do verso. 9 de outubro, 16:30. Biblioteca Nodal de
Santiago ...
cultura.xunta.es
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