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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Outras CCAA
DECRETO 76/2020, do 9 de xuño, dos procedementos de
autorizacións
administrativas
relativas
ás
instalacións
de
distribución e transporte de gases combustibles por canalización.
(Boletín Oficial del País Vasco, Num: 116, 15-06-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 542/2020, do 26 de maio, polo que se modifican e
derrogan diferentes disposicións en materia de calidade e
seguridade industrial. (Boletín Oficial del Estado, Num: 172, 20-062020, Páx: 42488)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ATMOSFERA E CLIMA
Outras CCAA
ACORDO 28/2020, do 11 de xuño, da Junta de Castilla y León, polo
que se aproba a «Estratexia para a mellora da calidade do aire en
Castilla y León. 2020-2030». (Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León, Num: 118, 15-06-2020, Páx: 17439)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Regulamento Delegado (UE) 2020/784 da Comisión do 8 de abril de
2020 polo que se modifica o anexo I do Regulamento (UE) 2019/1021
do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á inclusión na
lista do ácido
perfluorooctanoico (PFOA), os seus sales e as
substancias afíns ao PFOA. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
188, 16-06-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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NORMATIVA
Corrección de erros do Regulamento (UE) 2019/1021 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 20 de xuño de 2019, sobre contaminantes
orgánicos persistentes (Diario Oficial da Unión Europea L 169 do 25
de xuño de 2019). (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 179, 0906-2020, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Comunitaria
Regulamento (UE) 2020/741 do Parlamento Europeo e do Consello do
25 de maio de 2020 relativo aos requisitos mínimos para a
reutilización da auga. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 177,
05-06-2020, Páx: 32)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 5 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan parcial do
polígono industrial de Tremoedo para a reforma da calificación
pormenorizada de dúas parcelas, no concello de Vilanova de Arousa
(expediente 2020AAE2428; código 2296/2020). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 119, 18-06-2020, Páx: 24406)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan parcial do polígono industrial As
Pedreiras, no concello da Rúa (expediente 2018AAE2237; código
2293/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 123, 23-06-2020, Páx:
25128)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 9 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello do
Páramo (expediente 2020AAE2430; código 2297/2020). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 124, 25-06-2020, Páx: 25347)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan parcial dun sector delimitado no
SUND-3, Os Tilos II, no concello de Teo, promovido por Mentores en
Activos Inmobiliarios, S.L. (expediente 2020AAE2422; código
2295/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 119, 18-06-2020, Páx:
24407)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 1 do Plan
xeral de ordenación municipal do concello de Santiso (expediente
2020AAE2423; código 2294/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num:
110, 08-06-2020, Páx: 22620)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Proxecto sectorial de creación de solo
industrial para as instalacións da mercantil Talleres Ganomagoga,
S.L.U., situadas no lugar da Gándara, parroquia de Areas, no concello
de Ponteareas, promovido pola Dirección Xeral de Enerxía e Minas
(expediente 2020AAE2420; código 2292/2020). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 110, 08-06-2020, Páx: 22619)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
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NORMATIVA
ANUNCIO do 11 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto Explotación avícola para 38.000 polos
de ceba na parroquia de Lobaces, no concello de Trasmiras, Ourense
(expediente 2019/0068). (Diario Oficial de Galicia, Num: 125, 26-062020, Páx: 25442)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto Nave para compostaxe de esterco de
galiñaza na parroquia de Sabariz, no concello de Rairiz de Veiga
(expediente 2019/0055). (Diario Oficial de Galicia, Num: 119, 18-062020, Páx: 24408)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto Planta para valoración e
almacenamento temporal de residuos da construción e demolición
(RCD) de obra pública de estradas e camiños, na parroquia de
Sanguiñeda, no concello de Mos (expediente 2018/0235). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 123, 23-06-2020, Páx: 25129)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de explotación da concesión
derivada Oportuna 4086.1.7, no concello de Carballeda de
Valdeorras, promovido por Grupo Casayo, S.A. (expediente
2018/0246). (Diario Oficial de Galicia, Num: 123, 23-06-2020, Páx:
25130)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto para a construción dunha nave e
equipamentos técnicos para compostaxe de galiñaza, no concello de
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Sandiás, Ourense (expediente 2019/0056). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 108, 04-06-2020, Páx: 22425)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 1 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación ata
54.044 galiñas poñedoras na parroquia de Dombodán, no concello de
Arzúa, A Coruña (expediente 2018/0147). (Diario Oficial de Galicia,
Num: null, 12-06-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CALIDADE AMBIENTAL
Outras CCAA
Resolución do 3 de xuño de 2020, a Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, pola que se aproba o Programa
Integral de Inspección en materia de calidade ambiental en Andalucía
para o ano 2020. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Num: 114,
16-06-2020, Páx: 60)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAMBIO CLIMÁTICO
Estatal
Resolución do 31 de maio de 2020, da Secretaría de Estado de
Enerxía, pola que se determinan os valores medios nacionais da
intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro durante o
ciclo de vida en relación coa electricidade consumida por
motocicletas e vehículos eléctricos. (Boletín Oficial del Estado, Num:
164, 11-06-2020, Páx: 39492)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
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RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020 pola que se determinan as
épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os
réximes especiais por especies durante a tempada 2020/21. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 108, 04-06-2020, Páx: 22318)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
ORDE do 23 de xuño de 2020, pola que se establecen as épocas
hábiles de caza para a tempada 2020-2021, así como as condicións,
medios e limitacións para o seu exercicio na Comunidade Autónoma
de Canarias. (Boletín Oficial de Canarias, Num: 130, 30-06-2020, Páx:
16110)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde 88/2020, do 19 de xuño, da Consellería de Desenvolvemento
Sostible, pola que se fixan os períodos hábiles de caza e as vedas
aplicables con carácter xeral a todo o territorio da comunidade
autónoma de Castilla-La Mancha para a tempada cinexética 20202021 (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 124, 24-06-2020,
Páx: 13074)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde do 23 de xuño de 2020, da Consellería de Auga, Agricultura,
Gandería, Pesca e Medio Ambiente sobre períodos hábiles de caza
para a tempada 2020/2021 na Comunidade Autónoma da Región de
Murcia. (Boletín Oficial de la Región de Murcia, Num: 144, 24-062020, Páx: 13291)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2020, do Director Xeral de Calidade e
Seguridade Alimentaria, pola que se modifica o procedemento para a
obtención de permisos de pesca nos cotos sociais de pesca da
Administración da Comunidade Autónoma de Aragón (Boletín Oficial
de Aragón, Num: 108, 03-06-2020, Páx: 12170)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Resolución de 26/05/2020, da Dirección Xeral de Medio Natural e
Biodiversidade, pola que se acorda a prórroga de vixencia de plans
de ordenación cinexética como consecuencia da crise sanitaria
ocasionada polo COVID-19. (Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
Num: 107, 01-06-2020, Páx: 10539)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decreto 25/2020, do 10 de xuño, polo que se fixan as valoracións das
especies de fauna silvestre non sometidas ao aproveitamento
cinexético ou piscícola no territorio da Comunidade Autónoma de La
Rioja (Boletín Oficial de La Rioja, Num: 71, 12-06-2020, Páx: 5600)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Outras CCAA
DECRETO 5/2020, do 25 de xuño, polo que se designan as zonas
vulnerables á contaminación das augas por nitratos procedentes de
fontes de orixe agrícola e gandeiro, e apróbase o Código de Boas
Prácticas Agrarias. (Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León,
Num: 130, 30-06-2020, Páx: 22335)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

EDUCACIÓN E FORMACIÓN AMBIENTAL
Outras CCAA
Acordo de 02/06/2020, do Consello de Goberno, polo que se aproba a
Estratexia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte
2030 (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 111, 05-06-2020,
Páx: 11553)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Estatal
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Real Decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño, polo que se aproban
medidas en materia de enerxía e noutros ámbitos para a reactivación
económica. (Boletín Oficial del Estado, Num: 175, 24-06-2020, Páx:
43879)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Outras CCAA
LEI 6/2020, do 18 de xuño, de protección, conservación e posta en
valor das oliveiras e oliveirais monumentais. (Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya, Num: 8160, 23-06-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 3 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de
Biodiversidade, Bosques e Desertificación, pola que se publican as
incorporacións ao Catálogo Nacional de Materiais de Base, para a
produción de materiais forestais de reprodución da categoría
"Cualificado" da especie Pinus pinaster Ait, situados no territorio
de Galicia. (Boletín Oficial del Estado, Num: 165, 12-06-2020, Páx:
39838)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Corrección de erros da Directiva 1999/105/CE do Consello, do 22 de
decembro de 1999, sobre a comercialización de materiais forestais
de reprodución. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 203, 26-062020, Páx: 97)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
Estatal
Resolución do 26 de maio de 2020, da Presidencia do Consello
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Superior de Investigacións Científicas, M. P., pola que se publica o
Convenio coa Fundación Pública
Galega Centro Tecnolóxico de
Supercomputación de Galicia, no marco da convocatoria do Programa
Pleamar 2018 da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a
Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 158, 05-06-2020, Páx: 37922)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva plan municipal de prevención e defensa contra
incendios forestais – Concello de Ribadeo (BOP Lugo, Num: 137, 1606-2020, Páx: 32)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ANUNCIO da aprobación definitiva do Plan de prevención e defensa
contra incendios forestais da Estrada. (Diario Oficial de Galicia, Num:
122, 22-06-2020, Páx: 24955)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais - Concello de Brión. (BOP A Coruña,
Num: 93, 23-06-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do plan municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais do concello de Moaña. (BOP
Pontevedra, Num: 116, 18-06-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais . Concello de Paderne de Allariz (BOP
Ourense, Num: 148, 30-06-2020, Páx: 10)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestais do Concello de
Fene (BOP A Coruña, Num: 96, 26-06-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención de Incendios
Forestais (PMPDIF) - Concello de Folgoso do Courel (BOP Lugo, Num:
129, 06-06-2020, Páx: 11)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais
do Concello de Pedrafita do Cebreiro (BOP Lugo, Num: 128, 05-062020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestais do Concello de
Ribeira de Piquín (BOP Lugo, Num: 129, 06-06-2020, Páx: 31)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Galicia
ORDE do 28 de maio de 2020 pola que se determina a época de
perigo alto de incendios. (Diario Oficial de Galicia, Num: 106, 02-062020, Páx: 21932)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Outras CCAA
Resolución do 10 de xuño de 2020, da Consellería de
Desenvolvemento Rural, Agrogandaría e Pesca, pola que se aproban
medidas estacionais en materia de prevención de incendios forestais
no territorio do Principado de Asturias. (Boletín Oficial del Principado
de Asturias, Num: 115, 16-06-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE FYM/515/2020, do 12 de xuño, pola que se fixa a época de
perigo alto de incendios forestais na Comunidade de Castilla y León.
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(Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, Num: 127, 25-06-2020,
Páx: 21577)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE ARP/77/2020, do 8 de xuño, pola que se desenvolven as
medidas preventivas para a loita contra os incendios forestais
relativas á actividade agrícola. (Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya, Num: 8152, 11-06-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Estatal
Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección da Axencia Española
de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, pola que se
publica o Convenio de Acordo de Garantía do Fondo Europeo de
Desenvolvemento Sostible en relación ao programa "RECIDE" (Boletín
Oficial del Estado, Num: 169, 17-06-2020, Páx: 41083)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello do
18 de xuño de 2020 relativo ao establecemento dun marco para
facilitar os investimentos sostibles e polo que se modifica o
Regulamento (UE) 2019/2088. (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 198, 22-06-2020, Páx: 13)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

NORMATIVA XERAL
Galicia
RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola
que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación
Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 30 de maio de 2020.
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NORMATIVA
(Diario Oficial de Galicia, Num: 105, 01-06-2020, Páx: 21784)
Organismo: VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLICAS E
XUSTIZA

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Galicia
RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se aproba a
actualización do Plan básico autonómico de Galicia. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 116, 15-06-2020, Páx: 23618)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
DECRETO 69/2020, do 26 de maio, de ordenación da cartografía e da
información xeográfica do sector público da Comunidade Autónoma
de Euskadi. (Boletín Oficial del País Vasco, Num: 112, 09-06-2020,
Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Outras CCAA
Resolución do 9 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Medio
Natural, pola que se actualiza o Catálogo de Árbores Monumentais da
Región de Murcia, declarados por protección xenérica da Lei 14/2016
do 7 de novembro, de Patrimonio Arbóreo Monumental da Región de
Murcia. (Boletín Oficial de la Región de Murcia, Num: 141, 20-062020, Páx: 12973)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN RADIOLÓXICA
Estatal
Real Decreto 586/2020, do 23 de xuño, relativo á información
obrigatoria en caso de emerxencia nuclear ou radiolóxica. (Boletín
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Oficial del Estado, Num: 175, 24-06-2020, Páx: 43928)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Outras CCAA
RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Calidade e
Educación Ambiental, pola que se aproba o Programa de inspección
de traslado de residuos transfronteirizos da Comunitat Valenciana do
ano 2020. (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, Num: 8836, 1606-2020, Páx: 23423)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 553/2020, do 2 de xuño, polo que se regula o traslado
de residuos no interior do territorio do Estado. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 171, 19-06-2020, Páx: 42222)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Regulamento (UE) 2020/757 da Comisión do 8 de xuño de 2020 polo
que se modifica o Regulamento (UE) nº 142/2011 no relativo á
trazabilidade de determinados
subprodutos animais e produtos
derivados. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 179, 09-06-2020,
Páx: 5)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS AGRARIOS
Outras CCAA
ORDE AGM/463/2020, do 11 de xuño, pola que se adaptan os prazos
fixados no Decreto 53/2019, do 26 de marzo, polo que se regula a
xestión de estercos e os procedementos de acreditación e control,
para o ano 2020. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 118, 17-06-2020,
Páx: 12950)
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NORMATIVA
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
Regulamento de Execución (UE) 2020/892 da Comisión do 29 de xuño
de 2020 polo que non se renova a aprobación da substancia activa
beta- ciflutrina conforme o disposto no Regulamento (CE)
Nº1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
comercialización de produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do
Regulamento de Execución (UE) Nº 540/2011 da Comisión. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 206, 30-06-2020, Páx: 5)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/869 da Comisión do 24 de xuño
de 2020 polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE)
Nº540/2011 no que respecta a a prórroga dos períodos de aprobación
das substancias activas beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo,
bifenazato,
boscalid,
bromoxinil,
captan,
ciazofamida,
dimetomorfo,
etefon,
etoxazol,
famoxadona,
fenamifos,
flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, formetanato, metribuzin,
milbemectina,
Paecilomyces
lilacinus cepa 251,
fenmedifam,
fosmet,
pirimifos- metilo,
propamocarb,
protioconazol e
smetolacloro. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 201, 25-062020, Páx: 7)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2020/856 da Comisión do 9 de xuño de 2020 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 ciantraniliprol, ciazofamida, ciprodinilo,
espinetoram, fenpiroximato, fludioxonil, fluxapiroxad, imazalil,
isofetamida,
cresoxim- metilo,
lufenurón,
mandipropamid,
propamocarb,
piraclostrobina,
piriofenona e
piriproxifeno en
determinados produtos (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
195, 19-06-2020, Páx: 9)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Regulamento (UE) 2020/878 da Comisión do 18 de xuño de 2020 polo
que se modifica o anexo II do Regulamento (CE) Nº 1907/2006 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación,
a autorización e a restrición das substancias e mesturas químicas
(REACH). (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 203, 26-06-2020,
Páx: 28)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2020/749 da Comisión do 4 de xuño de 2020 que
modifica o anexo III do Regulamento (CE)
Nº 396/2005 do
Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos límites
máximos de residuos de clorato en determinados produtos. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 178, 08-06-2020, Páx: 7)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2020/770 da Comisión do 8 de xuño de 2020 que
modifica os anexos II e III do Regulamento (CE) n.o 396/2005 do
Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos límites
máximos de residuos de miclobutanilo, napropamida e sintofeno en
determinados produtos. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
184, 12-06-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2020 pola que se redistribúen os
créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 19
de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e
se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de
equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro
e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria
para o ano 2020 (códigos de procedemento IN421L). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 119, 18-06-2020, Páx: 24263)
Destinatarios: Consultar as bases reguladoras establecidas na Resolución do 19 de
decembro de 2019.
Obxecto: Consultar as bases reguladoras establecidas na Resolución do 19 de decembro de
2019.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar as bases reguladoras establecidas na Resolución do 19 de decembro de
2019.

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de maio de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a
entidades locais asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e a
enerxía sustentable, cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder
Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria, en réxime de
concorrencia non competitiva, para o ano 2020 (código de
procedemento MT210A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 116, 15-062020, Páx: 23617)
Destinatarios: Consultar a Orde do 5 de maio de 2020, Diario Oficial de Galicia núm. 93, do
xoves 14 de maio de 2020.
Obxecto: Consultar a Orde do 5 de maio de 2020, Diario Oficial de Galicia núm. 93, do xoves
14 de maio de 2020.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar a Orde do 5 de maio de 2020.

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2020 pola que se amplía a dotación
orzamentaria da convocatoria de subvencións dos programas de
fomento de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade e de
fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e
da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021,
para o ano 2020. (Diario Oficial de Galicia, Num: 116, 15-06-2020,
Páx: 23719)
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Destinatarios: Consultar a Resolución do 6 de febreiro de 2020 publicada no DOG o 26 de
febreiro de 2020.
Obxecto: Consultar a Resolución do 6 de febreiro de 2020 publicada no DOG o 26 de febreiro
de 2020.
Convoca: Instituto Galego de Vivenda e Solo
Prazo: Consultar a Resolución do 6 de febreiro de 2020

RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2020 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en
réxime de concorrencia competitiva, destinadas á redacción de plans
de emerxencia ante situacións de seca, e se convocan para o ano
2020 (código de procedemento AU100A). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 118, 17-06-2020, Páx: 24155)
Destinatarios: Poderán ser entidades beneficiarias destas subvencións os concellos
responsables dos sistemas de abastecemento á poboación.
Obxecto: A finalidade das subvencións é que as entidades locais responsables de sistemas
de abastecemento á poboación conten cun instrumento básico de planificación para xestionar
os posibles episodios de seca, de tal xeito que se garanta o abastecemento á poboación e se
fomente o emprego eficiente dos recursos hídricos.
Convoca: Augas de Galicia
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2020 pola que se modifica a
Resolución do 28 de maio de 2019 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, destinadas ás entidades locais responsables de
sistemas de abastecemento á poboación, para a redacción de plans
de emerxencia ante situacións de seca, e se convocan para o ano
2019 (código de procedemento AU100A). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 128, 30-06-2020, Páx: 25711)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 28 de maio de 2019.
Obxecto: Consultar a Resolución do 28 de maio de 2019.
Convoca: Augas de Galicia
Prazo: Consultar a Resolución do 28 de maio de 2019.

RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2020 pola que se redistribúen os
créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 30
de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e
se anuncia a convocatoria de subvencións relativas ao Plan de
transición a unha mobilidade eficiente para o ano 2020 (código de
procedemento IN421U). (Diario Oficial de Galicia, Num: 119, 18-062020, Páx: 24259)
Destinatarios: Consultar as bases reguladoras establecidas na Resolución do 30 de
decembro de 2019.
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Obxecto: Consultar as bases reguladoras establecidas na Resolución do 30 de decembro de
2019.
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar as bases reguladoras establecidas na Resolución do 30 de decembro de
2019.

RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2020 pola que se redistribúen os
créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 19
de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e
se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de
auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e
proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos
sectores de industria e servizos para o ano 2020 (código de
procedemento IN417Y). (Diario Oficial de Galicia, 18-06-2020)
Destinatarios: Consultar as bases da convocatoria establecidas na Resolución do 19 de
decembro de 2019.
Obxecto: Consultar as bases da convocatoria establecidas na Resolución do 19 de decembro
de 2019.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar as bases da convocatoria establecidas na Resolución do 19 de decembro de
2019.

ORDE do 28 de maio de 2020 pola que se modifica a Orde do 19 de
decembro de 2019 pola que se regulan os criterios de repartición e
se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións
da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia
competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2020,
de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida,
destinadas a entidades locais de Galicia. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 105, 01-06-2020, Páx: 21795)
Destinatarios: Consultar a Orde do 19 de decembro de 2019. .
Obxecto: Consultar a Orde do 19 de decembro de 2019.
Convoca: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Prazo: Consultar a Orde do 19 de decembro de 2019. .

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2020 pola que se regulan as bases
das axudas dirixidas ás comunidades de propietarios/as de edificios
de vivendas protexidas promovidas por este instituto 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:
105, 01-06-2020, Páx: 21827)
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Destinatarios: Poderán ser beneficiarias as comunidades de propietarios/as dos edificios
recollidos 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 (consultar o punto Décimo segundo da orde).
Obxecto: 1. Esta resolución ten por 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 executar
actuacións de mellora enerxética cofinanciadas con fondos europeos, no marco do programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, correspondente ao código de procedemento VI420B.
2. Así mesmo, por medio desta resolución, procédese á convocatoria desta subvención para o
exercicio 2020.
Convoca: Instituto Galego da Vivenda e Solo
Prazo: Dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no
DOG.

RESOLUCIÓN do 25 maio de 2020 pola que se modifica parcialmente
a Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación
das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades
integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades
estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo
Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano
2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de febrero), (código de
procedemento IN848D). (Diario Oficial de Galicia, Num: 106, 02-062020, Páx: 21934)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 28 de decembro de 2018.
Obxecto: Consultar a Resolución do 28 de decembro de 2018.
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Consultar a Resolución do 28 de decembro de 2018.

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020 pola que se modifican
parcialmente as resolucións do 26 de maio de 2017, do 28 de maio de
2018 e do 31 de maio de 2018 polas que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións para a creación, posta en marcha e
consolidación de unidades mixtas de investigación aliñadas cos retos
estratéxicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia,
publicadas no Diario Oficial de Galicia do 8 de xuño de 2017, 22 de
xuño de 2018 e 4 de xullo de 2018, respectivamente (códigos de
procedemento IN853A e IN853B). (Diario Oficial de Galicia, Num: 106,
02-06-2020, Páx: 21961)
Destinatarios: Consultar a resolución.

20 de 35

CONVOCATORIAS
Obxecto: Consultar a resolución.
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Consultar a resolución.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 28 de abril de 2020 pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións
para a renovación de electrodomésticos e a implantación de
domótica enerxética, en réxime de concorrencia non competitiva, así
como a selección das entidades colaboradoras que participarán na
súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2020
(códigos de procedemento IN414B e IN414C). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 110, 08-06-2020, Páx: 22600)
Destinatarios: Consultar Resolución do 28 de abril de 2020.
Obxecto: Consultar Resolución do 28 de abril de 2020.
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar Resolución do 28 de abril de 2020.

ORDE do 28 de maio de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas,
en réxime de concorrencia non competitiva, para a loita contra as
enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao
po e ao ruído, no sector mineiro en Galicia, e se convocan para o ano
2020 (código de procedemento IN317A). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 114, 12-06-2020, Páx: 23148)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias destas subvencións as empresas privadas
que, dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, realicen actividades reguladas
pola Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas, e conten co título de carácter administrativo que
resulte preceptivo para o desenvolvemento das ditas actividades ou, cando proceda, coa
conformidade do órgano administrativo correspondente, todo o cal poderá ser comprobado
de oficio pola Administración.
Obxecto: Estas bases regulan a concesión das axudas que teñen por obxecto incentivar nas
empresas mineiras a aplicación de tecnoloxías innovadoras e a implantación das mellores
técnicas e medidas organizativas dispoñibles para a loita contra as enfermidades
profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro de
Galicia.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria
Prazo: Un mes, comezará o décimo día hábil posterior a aquel no que se publique esta orde
no DOG.

Estatal
Extracto da Resolución do 19 de xuño de 2020 da Dirección da
Fundación Biodiversidade F. S. P., pola que se adapta a convocatoria
de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a
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realización de proxectos de mellora de competencias para persoas
traballadoras no marco do Programa Empleaverde cofinanciado polo
Fondo Social Europeo en 2020 para contribuír a superar a crise
xerada polo covid-19. (Boletín Oficial del Estado, Num: 175, 24-062020, Páx: 25070)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 20 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado
de Medio Ambiente, pola que se publican as bases reguladoras de concesión de subvencións
pola Fundación Biodiversidade. BOE núm. 25, do 29 de xaneiro de 2019.
Obxecto: O obxecto focalízase na mellora de competencias e cualificaciones de persoas
traballadoras en temas de sostibilidade, o que contribuirá a afrontar grandes retos actuais
como a crise xerada polo COVID-19, a perda de biodiversidade, o cambio climático e o
despoboamento, impulsando a construción de futuro máis resiliente e sostible.
Respecto á temática, o Programa busca impulsar a sostibilidade e a eco-innovación das
actividades económicas en todos os sectores, como unha oportunidade para contribuír a
superar os retos da crise xerada polo COVID-19 e promovendo a transición xusta cara a unha
economía baixa en carbono e circular.
Convoca: Fundación Biodiversidad, F.S.P
Prazo: Ata o día 15 de decembro de 2020 ás 14 horas (hora peninsular).

Extracto da Resolución do 19 de xuño 2020, do Organismo Autónomo
Parques Nacionais, pola que se convoca a concesión de subvencións
para a realización de programas de voluntariado no marco do plan de
sensibilización e voluntariado na rede de Parques Nacionais, e
centros e leiras adscritos ao Organismo Autónomo de Parques
Nacionais para o ano 2020. (Boletín Oficial del Estado, Num: 176, 2506-2020, Páx: 25276)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias as entidades de voluntariado que cumpran os
requisitos expostos no artigo 6 do Real Decreto 278/2016, do 24 de xuño.
Obxecto: As axudas destinaranse a subvencionar a realización de programas de voluntariado
nos parques nacionais, así como nos centros e leiras adscritos ao Organismo Autónomo
Parques Nacionais, para o ano 2020
Convoca: Organismo Autónomo Parques Nacionales
Prazo: Quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Real Decreto 569/2020, do 16 de xuño, polo que se regula o
programa de incentivos á mobilidade eficiente e sostible (Programa
MOVES II) e acórdase a concesión directa das axudas deste programa
ás comunidades autónomas e ás cidades de Ceuta e Melilla. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 169, 17-06-2020, Páx: 40642)
Destinatarios: Consultar o artigo 3 do Real Decreto.
Obxecto: Este real decreto ten por obxecto establecer as normas especiais, co carácter de
bases reguladoras, para a concesión directa de axudas, en forma de subvencións, ás
comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla, así como a súa distribución e entrega
ás mesmas.
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Convoca: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Prazo: Consultar o artigo 13 do Real Decreto.

Unión europea
Programa LIFE - Nova convocatoria de solicitudes
Destinatarios: Calquera entidade rexistrada na UE pode facer unha proposta de proxectos
de asistencia técnica, integrada, preparatoria e técnica de LIFE en virtude dos subprogramas
de acción ambiental e climática.
Poderías ser un:
-organismo público que opera baixo a autoridade dun goberno nacional, por exemplo,
autoridade local, administración nacional, etc.
-organización comercial privada
-organización privada non comercial (ONG, etc.)
Obxecto: O programa LIFE é o instrumento de financiamento da UE para o medio ambiente e
a acción climática.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: Aberto ata mediados de xullo.

European City Facility
Destinatarios: A convocatoria EUCF está dirixida a todas as entidades locais e agrupacións
de entidades locais dos 27 Estados membros da Unión Europea e do Reino Unido, que
dispoñan de:
• O código NUTS III (Nomenclatura de unidade Territorial) or LAU (Unidade Administrativa
Local).
• Un plan de acción de Enerxía sostible aprobado politicamente (PAES, PACES, ou plans de
similar alcance e ambición).
• Unha carta de apoio do seu alcalde ou outro representante político electo.
Obxecto: A European City Facility é unha iniciativa creada no marco do programa de
investigación e innovación da Unión Europea, Horizonte 2020: un instrumento de
asesoramento, formación e apoio financeiro a medida, áxil e simplificado que se concederá a
ao redor de 200 entidades locais., para facilitarlles o desenvolvemento do que se
denominaron ‘conceptos de investimento’, como primeiro paso cara ao desenvolvemento de
plans sólidos de investimento en enerxía sostible.
Trátase dunha iniciativa cuxo obxectivo final é facilitar a posterior mobilización de
investimentos locais en actuacións de eficiencia enerxética e enerxías renovables.
Convoca: European City Facility
Prazo: Do 25/5/2020 ata o 2/10/2020

Webinar Lanzamento da Primeira Convocatoria da iniciativa EUCF ao
detalle
Destinatarios: A convocatoria EUCF está dirixida a todas as entidades locais e agrupacións
de entidades locais dos 27 Estados membros da Unión Europea e do Reino Unido, que
dispoñan de:
• O código NUTS III (Nomenclatura de unidade Territorial) ou LAU (Unidade Administrativa
Local).
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• Un plan de acción de Enerxía sostible aprobado politicamente (PAES, PACES, ou plans de
similar alcance e ambición).
• Unha carta de apoio do seu alcalde ou outro representante político electo.
Obxecto: Facilitar a posterior mobilización de investimentos locais en actuacións de
eficiencia enerxética e enerxías renovables.
O Webinar será o 5 de maio de 2020 de 10:00 – 11:30h.
Convoca: EUCF (European City Facitlity)
Prazo: Apertura da convocatoria: 25 de maio. Peche da convocatoria: 2 de outubro.

Recuperación verde: investimentos que fomenten a acción climática.
Destinatarios: Financiamento para proxectos de empresas españolas, fundamentalmente
autónomos, pemes e midcaps.
Obxecto: Investimentos que fomenten a acción climática, fundamental para impulsar unha
recuperación verde tras a pandemia. En concreto, financiaranse proxectos centrados en
mellorar a eficiencia enerxética das empresas, impulsar as enerxías renovables, a
rehabilitación de edificios comerciais para reducir o consumo de enerxía, e investimentos
para a adquisición de vehículos comerciais de baixas emisións e de equipamento agrícola cun
baixo consumo de combustible e alto compoñente ecolóxico.
Convoca: Grupo BEI e Banco Sabadell, a través do Fondo Europeo de Investimentos (FEI)

EMPREGO PÚBLICO
Local
Bases reguladoras para a contratación como persoal laboral non
permanente de persoal para a brigada de prevención e defensa
contra incendios forestais - Concello de Burela
(BOP Lugo, Num: 147, 29-06-2020, Páx: 1)
Destinatarios: Consultar as bases da convocatoria que se publicarán no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo (BOP), na sede electrónica
(http://burela.sedelectronica.es) e estarán a disposición dos/as interesados/as no Rexistro
Xeral do Concello.
Obxecto: A regulación do procedemento de selección de persoal con carácter temporal e en
réxime laboral para a Brigada de Prevención e Defensa contra incendios forestais:
- Un Xefe de brigada
- Un Peón condutor
- Dous Peóns de brigada
Convoca: Concello de Burela
Prazo: Cinco (5) días naturais contados dende o día seguinte ao da publicación da
convocatoria no BOP de Lugo

Apertura de prazo de presentación de instancias para proceso
selectivo brigada de incendios 2020 - Concello de Cerdedo-Cotobade
(BOP Pontevedra, Num: 122, 29-06-2020)
Destinatarios: Consultar as bases da convocatoria.
Obxecto: A contratación de persoal laboral temporal como brigadistas de prevención,
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vixiancia e defensa contra incendios forestais.
Seleccionarase o seguinte persoal: 2 xefes de brigada, 2 peóns-conductor, 6 peóns de brigada
e 3 condutores motobomba.
Convoca: Concello de Cerdedo-Cotobade
Prazo: 10 días naturais a contar a partir do seguinte á publicación deste anuncio no BOP de
Pontevedra.

Convocatoria para a contratación laboral temporal dun xefe de
brigada, un peón condutor e tres peóns - Concello de Cartelle (BOP
Ourense, Num: 148, 30-06-2020, Páx: 8)
Destinatarios: Consultar as bases da convocatoria : poderanse obter nas oficinas
municipais.
Obxecto: A selección de persoal laboral temporal para a brigada de prevención e extinción
de incendios 2020.
Convoca: Concello de Cartelle
Prazo: Ata o día 10 de xullo de 2020.

Unión europea
Selección de expertos nacionais á Axencia Europea do Medio
Ambiente
e expertos nacionais en formación profesional
Destinatarios: Consultar convocatoria
Obxecto: Os expertos nacionais son unha ligazón importante cos países membros. Traballan
como expertos dentro da Axencia e participan na implementación do programa de traballo da
Axencia. Os perfís propostos están destinados a garantir continuidade nalgunhas das áreas
crave da Axencia. Os membros do Consello de Administración están convidados a presentar
candidatos para as áreas dos 11 perfís enumerados no Anexo I:
Copernicus Services and Eionet, Climate Change Adaptation, Circular Economy,…...
Ao mesmo tempo, lánzase unha convocatoria tamén para expertos nacionais en formación
profesional. Estes son comisións de servizo por un período de cinco meses e réxense por
disposicións especiais incluídas nos nosos Expertos Nacionais. Nas áreas de perfil xenérico,
enumeradas no anexo II: 1. Medio Ambiente.
Convoca: AEMA
Prazo: Consultar convocatoria

PREMIOS
Galicia
Premios Medio Ambiente APROEMA
Destinatarios: - Entidades Públicas (Concellos, Deputacións, Mancomunidades).
- Entidades Privadas (Asociacións: empresariais, Consumidores, Veciños, Mocidade, Benestar
Social, Culturais, Educativas, Deportes, Mujeres, etc..),
- Empresas (Prestatarias de Servizos, Enxeñerías, Consultorías Ambientais, Xestores de
Residuos, Fabricantes de Bens de Equipo e Instalacións, etc..) e
Centros Académicos (Universitarios, Secundaria, Graos Medios e Superiores de FP e
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Educación Primaria)
Obxecto: O obxectivo é destacar as accións individuais e/ou colectivas, tanto públicas como
privadas, en favor do medio ambiente, coa intención de impulsar a conciencia ambiental e
fomentar as actividades na mellora do medio ambiente, mediante o recoñecemento público a
un labor meritorio realizado nesta materia na Comunidade Autónoma de Galicia.
Convoca: APROEMA
Prazo: Finaliza o día 30 de setembro de 2020

Estatal
Premio Conama
Municipios

á

Sustentabilidade

de

Pequenos

e

Medianos

Destinatarios: Entidades locais ou municipios.
Obxecto: Procura por todo o país de proxectos locais que promovan un desenvolvemento
sustentable.
Un galardón honorífico que distingue as mellores iniciativas do ámbito local a favor da
sustentabilidade.
O galardón inclúe dúas categorías: menos de 5.000 habitantes e entre 5.000 e 30.000
habitantes ambos inclusive. Os premios serán entregados durante a celebración do Conama
2020, que levará a cabo do 23 a 26 de novembro en Madrid.
Convoca: Fundación Conama
Prazo: Ata o 1 de outubro de 2020 incluído.

II Premios BASF de Economía Circular
Destinatarios: Outorgarase un premio a cada unha das seguintes categorías:
1) Mellor Iniciativa Pública
2) Mellor práctica Circular Grandes Empresas
3) Mellor práctica Circular en PEME’ s
4) Mellor Start- up Circular
5) Mellor práctica Circular no Mundo Académico
6) Mellor práctica Circular á Divulgación: premiaranse aqueles traballos
ou artigos en medios de comunicación; traballos científicos, iniciativas de difusión ou
divulgación de influencer, mellor iniciativas en blogues, etc., relacionados coa economía
circular.
Obxecto: O obxectivo destes premios é recoñecer aqueles proxectos e traballos de
investigación que, baseados na economía circular, contribúan ou teñan o potencial de
contribuír de forma substancial ao desenvolvemento da ompetitividad empresarial do noso
país, con especial atención naqueles proxectos que inclúan a perspectiva da sustentabilidade
ambiental e social no desenvolvemento e obxecto dos mesmos.
Convoca: BASF en España e o Club de Excelencia en Sostenibilidad
Prazo: Ata o 15 de xullo de 2020

Unión europea
A Comisión lanza un concurso para atopar as cidades máis verdes de
Europa: Capital Verde Europea 2023 e os Premios Europeos de Folla
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Verde (EGLA 2022) (EGCA 2023)
Destinatarios: O Premio Anual Capital Verde Europea está aberto a cidades cunha
poboación de mais de 100.000 habitantes. O European Green Leaf Award é para cidades
cunha poboación de 20.000 a 99.999 habitantes.
Obxecto: A Comisión Europea presenta o concurso para a Capital Verde Europea 2023
(EGCA 2023) e os Premios Europeos de Folla Verde (EGLA 2022) , recoñecendo ás cidades
que están xenuinamente comprometidas a ser máis sustentables.
Convoca: Commission European
Prazo: Consultar ligazón

Inversión para Cidades Intelixentes (ISC) - Iniciativa para
adquisición e o financiamento da flota eléctrica urbana

a

Destinatarios: As cidades europeas e as empresas municipais
Obxecto: BABLE está a desenvolver un innovador instrumento de financiamiento que facilita
a agrupación de demanda agregada para frotas eléctricas, estacións de carga eléctrica e
infraestrutura e servizos relacionados, a través do Paquete de Investimento para Cidades
Intelixentes (ISC).
O ISC mobiliza financiamento climático público e privado a través dun modelo innovador,
replicable e escalable para paquetes de investimento empaquetados que estruturan dúas
solucións de cidades intelixentes: frotas de vehículos eléctricos e infraestrutura de carga
(baseada en recursos renovables), xunto con infraestruturas e servizos relacionados.
Convoca: BABLE

Premio Europeo de Accións Transformadoras 2020
Destinatarios: O concurso está aberto a calquera autoridade local ou rexional, ou
organización da sociedade civil situada nun Estado membro da UE, país do EEE ou candidato
da UE ou país de adhesión que apoiase a Declaración Vasca
Obxecto: Búscanse accións transformadoras cun alto nivel de innovación, por exemplo en
termos de innovación social e economía cívica , que inspiren a outros a replicar a acción
noutras partes de Europa. As accións son preferiblemente parte dunha estratexia ou visión
local en lugar de ser independentes.
Convoca: ICLEI - Gobernos locais para a sustentabilidade, o País Vasco e a cidade de Aalborg
(Dinamarca)
Prazo: Ata o 31 de xullo de 2020

REDISCOVER Nature for this year’s EEA photo competition
Destinatarios: Maiores de 18 anos
Obxecto: Capturar e compartir o teu vínculo coa natureza e o medio ambiente que che
rodea. REDISCOVER Nature é un chamada para que todos miremos ao seu ao redor e
deixémonos sorprender pola natureza e as súas marabillas. Xa sexa redescubriendo a
contorna que nos rodea mentres camiña por un carreiro local ou no seu xardín traseiro, teña
curiosidade e tome tempo para observar partes da natureza que non notou antes.
Convoca: European Environment Agency
Prazo: Ata 30 de setembro de 2020
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CAMPAÑAS
Unión europea
European Mobility Week - Semana Europea da Moblilidade.
Contido: A campaña anual, que se leva a cabo do 16 ao 22 de setembro de cada ano, está
organizada pola Dirección Xeral de Mobilidade e Transporte da Comisión Europea e busca
mellorar a calidade de vida a través da promoción da mobilidade limpa e o transporte urbano
sustentable. A campaña deste ano destaca a 'mobilidade de cero emisións para todos' .
Organizador: Comisión Europea.
Data de inicio: 16-09-2020
Data de fin: 22-09-2020

Internacional
Premio Europeo Natura 2000. Vota polos finalistas
Contido: Os 27 finalistas están a ser considerados para un dos cinco premios de categoría. Pero
agora tamén é a túa oportunidade de votar polo teu favorito. Bota unha ollada a todos os
finalistas e logo feixe clic en "Vota agora" para o teu favorito. O finalista que reciba o maior
número de votos recibirá o Premio Cidadán da UE .
Organizador: Red Natura 2000
Inscrición: A votación permanece aberta ata as 11.59 p. M. do15 de setembro de 2020.
Data de fin: 15-09-2020

Acción climática. ¡Actúa ahora! // ActNow//
ActúaYa.bot
Contido: A Campaña Climática ActNow das Nacións Unidas ten como obxectivo desencadear
unha acción individual sobre o tema que define o noso tempo. As persoas de todo o mundo
comprometeranse a marcar a diferenza en todas as facetas das súas vidas, desde a comida que
comen ata a roupa que visten. Este ano, centrarémonos en dous mini campañas ao redor da
comida e a moda.
Organizador: Nacións Unidas

CONGRESOS
Estatal
Congreso Nacional de Medio Ambiente - CONAMA 2020
Contido: A Fundación CONAMA está a teletraballar preparando o Congreso Nacional de Medio
Ambiente que se vai celebrar do 23 ao 26 de novembro.
Conama constrúese entre todos. Neste camiño de participación, os protagonistas serán os máis
de 1.000 especialistas dos temas ambientais máis relevantes, que se implicarán colaborando en
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distintos comités, segundo as temáticas. Nestes grupos abordaranse cuestións que sirvan para
contribuír a que a recuperación do país se leve a cabo abordando a crise climática e a protección
dos recursos naturais e das persoas.
Dada a actual situación provocada pola crise do coronavirus, estes especialistas, polo momento
celebrarán as súas reunións de forma on- line.
A partir de agora e durante os próximos meses, centos de expertos, académicos, empresas,
administracións, organizacións ambientais e sociais compartirán nestes encontros os seus
distintos enfoques para xerar novo coñecemento sobre cuestións ambientais.
Lugar: Online
Organizador: Fundación Conama
Data de inicio: 23-11-2020
Data de fin: 26-11-2020

XXI Congreso de Europarc-España, ESPARC 2020
Contido: -Novos retos e escenarios para a conservación da biodiversidade en relación ao
abandono rural.
-Conectividade ecolóxica e infraestrutura verde: papel dos espazos naturais protexidos no
territorio.
-Medidas de adaptación e mitigación ao cambio climático promocidas desde as áreas protexidas.
-Ferramentas para a xestión de visitantes dos espzos naturais.
-Alianzas para implicar á poboación local nos beneficios das áreas protexidas.
Lugar: Sierra de las Nievas
Organizador: Europarc-España, Junta de Andalucía
Inscrición: Ata o 31 de xullo.
Data de inicio: 30-09-2020
Data de fin: 04-10-2020

CURSOS
Outras CCAA
Planificación e xestión forestal con obxectivos de conservación e
adaptación ao cambio climático
Contido: Os bosques maduros configuran o hábitat de gran número de especies altamente
especializadas, que non teñen cabida nas fases máis novas do bosque e quedan por iso
restrinxidas aos rodales máis maduros. Ademais, os rodales maduros constitúen os hábitats
forestais de maior naturalidade dispoñibles e, por tanto, son un valioso elemento de comparación,
polo que poden considerarse “ rodales de referencia” para cada un dos tipos de bosque. Este
carácter de referente toma especial relevancia baixo os Directiva Hábitats e a Rede Natura 2000.
Neste contexto, o obxectivo do proxecto é capacitar aos profesionais da xestión forestal en dúas
materias:
-Identificación e caracterización da madurez forestal
-Incorporación na planificación e xestión forestal de obxectivos de conservación e adaptación ao
cambio climático.
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Lugar: Online
Organizador: Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España con el apoyo del
a Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Data de inicio: 21-09-2020
Data de fin: 18-10-2020

FEIRAS
Internacional
TECMA 2020. Feira Internacional do Urbanismo e do Medio Ambiente
Contido: Esta feira está dirixida a colectivos profesionais que desexen obter unha visión
detallada do mercado en elementos como contedores de lixo ou residuos urbanos. As empresas
de reciclaxe tamén están moi presentes nesta feira con todas novidades deste ámbito no
mercado, sobre todo, as que teñen que ver coa reciclaxe industrial.
Lugar: Madrid
Organizador: Feria de Madrid
Data de inicio: 29-09-2020
Data de fin: 01-10-2020

eREC – Digital Recycling Expo and Conference for Circular Economy
and Waste Management
Contido: A primeira Exposición e Conferencia de Reciclaxe Dixital para a Economía Circular e a
Xestión de Residuos, eREC, terá lugar do 31 de agosto ao 5 de setembro e reunirá por vía
telemática a expositores e visitantes.
Lugar: On line
Organizador: eREC – Digital Recycling Expo and Conference for Circular Economy and Waste
Management
Data de inicio: 31-08-2020
Data de fin: 05-09-2020

OUTRAS ACTIVIDADES
Estatal
BIC bioeconomy platform
Contido: Trátase dunha plataforma dixital, para conectar as bioindustrias e as rexións europeas.
A plataforma está focalizada na creación de cadeas de valor locais e o acceso a financiamento,
axudando ás rexións e a industria para pechar a brecha entre as oportunidades de investimento
e os incentivos financeiros a nivel rexional. As rexións que participan na plataforma representan
unha ampla diversidade xeográfica de rexións do norte, sur, oeste e leste de Europa,
permanecendo aberta a rexións adicionais.
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Organizador: Consorcio de Biondustrias (BIC)

Presentación de proxectos científicos ou de difusión a Conama
Contido: Estas comunicacións serán un documento escrito que identifica impactos ambientais
relevantes ou aqueles procesos que mitigan ou reducen devanditos impactos.
Doutra banda, as entidades públicas e privadas poden á súa vez entregar, para Conama 2020,
comunicacións de proxectos que xa realizasen para difundir os seus resultados durante o
congreso. Lembrámosche que é unha comunicación de difusión: pode estar composta por un
documento escrito e/ou un panel. Ambos os documentos deben ser relativos ao mesmo proxecto
que se está comunicando.
Organizador: Conama
Inscrición: O prazo está aberto ata o 31 de xullo
Data de fin: 31-07-2020

Máster en Espazos Naturais Protexidos
Contido: 1. Discutir e reflexionar en profundidade acerca da conservación da natureza e a
xestión ambiental no marco actual das políticas internacionais sobre conservación de ecosistemas
e protección da diversidade biolóxica.
2. Actualizar os coñecementos dos asistentes con relación para os efectos ecolóxicos das distintas
modalidades de uso dos recursos naturais.
3. Proporcionar instrumentos de planificación, manexo e avaliación para intervir positivamente na
conservación de ecosistemas e diversidade biolóxica nos espazos naturais protexidos e a súa área
de influencia.
4. Analizar os medios polos que os espazos naturais protexidos poden contribuír ao benestar da
sociedade no contexto da sustentabilidade.
5. Proporcionar as bases teóricas e prácticas para introducirse ou perfeccionarse
profesionalmente nos diversos ámbitos científicos e técnicos relacionados coa conservación da
natureza.
Duración: Un ano natural (xaneiro a decembro).
Modalidade: Presencial, complementado cunha Aula Virtual.
Lugar: Online
Organizador: Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez
Inscrición: Aberto ata o 31 de outubro de 2020

Unión europea
Horizonte Europa. Partnership "Zero-emission waterborne transport"
Contido: Presentación da proposta sobre o partenariado: "Zero-emission waterborne transport"
no marco de Horizonte Europa.
Lugar: Online
Organizador: CTDI
Data de inicio: 02-07-2020
Data de fin: 02-07-2020
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Urban Mobility Days 2020 - Digital Conference
Contido: A conferencia combina dous eventos destacados do calendario de transportes de
Europa: a Conferencia do Foro CIVITAS e a Conferencia Europea sobre Plans de Mobilidade Urbana
Sostible (SumP).
Urban Mobility Days ofrece a oportunidade ideal para establecer redes dixitais, debater temas
clave e intercambiar ideas sobre as tendencias e tecnoloxías emerxentes do transporte e os
últimos avances na planificación sustentable da mobilidade urbana.
A conferencia tamén irá máis aló do transporte conectando iniciativas de mobilidade de cero
emisións con esforzos máis amplos da UE para facer de Europa un continente neutral en materia
de carbono para 2050.
Lugar: Online
Organizador: ELTIS
Inscrición: Consultar ligazón
Data de inicio: 29-09-2020
Data de fin: 01-10-2020

EU Green Week 2020 - Semana Verde da UE 2020
Contido: A Semana Verde da UE poñerá o foco na biodiversidade, no contexto desta crise
ecolóxica máis ampla. Esixirá unha acción urxente, explorará posibles vías para o cambio e
examinará como unha variedade de políticas da UE como o Acordo Verde Europeo pode axudar a
protexer, restaurar e xestionar de maneira sostible a natureza, deixando espazo para que se
recupere e prospere.
O programa da conferencia da Semana Verde da UE en Bruxelas incluirá unha serie de sesións
dedicadas á avaliación da Estratexia de Biodiversidade da UE para 2020.
A Semana Verde deste ano tamén actuará como un fito no camiño cara á Conferencia das Partes (
COP 15) do Convenio sobre a Diversidade Biolóxica, agora planificada para 2021, onde os líderes
mundiais adoptarán un plan de acción de 10 anos para a biodiversidade: un Novo acordo global
para as persoas e a natureza.
Lugar: Bruselas
Organizador: Comisión Europea
Data de inicio: 20-10-2020
Data de fin: 22-10-2020
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Mapeo e monitoreo de turberas: recomendacións e resumo técnico.
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“Cómo evaluar los ODS en las universidades” (REDS, 2020)
Democracia ambiental en tempos do Covid - 19
NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS MAIO 2020. CEIDA. Publicacións da
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Informe Climatolóxico Mes de Maio 2020
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para as redes
Unidas, 2020.
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