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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Outras CCAA
Resolución do 30 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, pola que se aproba o Plan Integral de
Inspección en materia de calidade ambiental de Andalucía para o
período 2020-2025 ( PIDIA 2020-2025). (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, Num: 87, 08-05-2020, Páx: 42)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE FORAL 59E/2020, do 22 de abril, da Conselleira de
Desenvolvemento Rural e Medio Ambiente, pola que se aproba o
Programa de Inspección Ambiental da Actividade Industrial da
Comunidade Foral de Navarra para o ano 2020, cuxo texto se inclúe
como anexo a esta Orde Foral. (Boletín Oficial de Navarra, Num: 98,
12-05-2020, Páx: 4724)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2020, do director xeral de Calidade e
Educación Ambiental, pola que se aproba o Programa de inspección
en materia de calidade ambiental da Comunitat Valenciana para a
anualidade 2020. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Num:
8816, 20-05-2020, Páx: 16817)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a memoria
ambiental correspondente ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica do Plan xeral de ordenación municipal do concello de
Riós. (Diario Oficial de Galicia, Num: 84, 04-05-2020, Páx: 19046)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 13 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da delimitación do núcleo rural de Muñís, no
concello de Navia de Suarna (expediente 2019AAE2407; código
2291/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 10021299, 26-05-2020,
Páx: 21299)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a memoria
ambiental correspondente ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica do Plan xeral de ordenación municipal de Castrelo de
Miño. (Diario Oficial de Galicia, Num: 100, 26-05-2020, Páx: 21298)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación de
gando vacún de leite na parroquia de Campo, no concello de Trazo
(expediente 2019/0102). (Diario Oficial de Galicia, Num: 84, 04-052020, Páx: 19047)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución do 4 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental, pola que se formula informe de impacto
ambiental do proxecto "Finalización do saneamento do río Barbaña,
mellora EDAR San Cibrao das Viñas fase II (Ourense)". (Boletín Oficial
del Estado, Num: 128, 08-05-2020, Páx: 31840)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ANUNCIO do 29 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de ampliación da rede de distribución
de auga en Mesía-fase I, no concello de Mesía (A Coruña) (expediente
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2017/0173). (Diario Oficial de Galicia, Num: 91, 12-05-2020, Páx:
19885)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de maio de 2020, da Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural, polo que se fai pública a declaración de
impacto ambiental (DIA) relativa á zona de reestruturación parcelaria
de San Martiño-A Armenteira, sector I, no concello de Meis. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 101, 27-05-2020, Páx: 21450)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

ANUNCIO do 11 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 de instalación de valorización de
residuos de construción e demolición (RCD) no lugar do Alto do
Confurco, na parroquia de Saiar, no concello de Ponteareas
(Pontevedra) (expediente 2019/0135). (Diario Oficial de Galicia, Num:
98, 22-05-2020, Páx: 21001)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 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 de punto limpo (punto de recolla para
residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE) e voluminosos)
na Fonsagrada, no concello da Fonsagrada (Lugo) (expediente
2019/0094). (Diario Oficial de Galicia, Num: 98, 22-05-2020, Páx:
21000)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 12 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución pola que se extingue a autorización ambiental integrada
2007/0033_NAA/IPPC_092 dunha explotación porcina de porcos de
ceba, no lugar da Baloira, Santa Mariña de Brañas, concello de
Toques. (Diario Oficial de Galicia, Num: 100, 26-05-2020, Páx: 21297)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO de 5 de mayo de 2020, de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático, por el que se hace público el informe
de impacto ambiental del proyecto de nueva captación de aguas para
regadío en la Comunidad de Regantes Antioquía, en la parroquia de
Cortegada, en el ayuntamiento de Sarreaus (Ourense) (expediente
2019/0036). (Diario Oficial de Galicia, Num: 98, 22-05-2020, Páx:
20999)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 7 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 de ampliación da autorización para o
almacenamento de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos
(RAEE) e pneumáticos fóra de uso para un centro xestor de residuos
no polígono industrial de Sabón, no concello de Arteixo (A Coruña)
(expediente 2018/0261). (Diario Oficial de Galicia, Num: 97, 20-052020, Páx: 20832)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 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 de cambio de uso de forestal a
agrícola dunha parcela na parroquia de Cortegada, no concello de
Silleda (Pontevedra) (expediente 2019/0161). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 97, 20-05-2020, Páx: 20831)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade das
resolucións de modificacións non substanciais das autorizacións
ambientais integradas. (Diario Oficial de Galicia, Num: 96, 19-052020, Páx: 20702)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
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RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio
Natural, pola que se apraza a realización das probas correspondentes
á convocatoria de xuño para a obtención da primeira licenza de caza
regulada pola Orde do 1 de xuño de 2007 pola que se regula o exame
de cazador na Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 90, 11-05-2020, Páx: 19615)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2020 pola que se aproba o Plan
experimental para a xestión do polbo (Octopus vulgaris) con nasa
para a campaña 2020/21. (Diario Oficial de Galicia, Num: 101, 27-052020, Páx: 21382)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

Outras CCAA
Resolución do 5 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Medio
Natural, Biodiversidade e Espazos Protexidos, pola que se publican
os períodos hábiles de caza para a tempada 2020/2021. (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, Num: 89, 12-05-2020, Páx: 40)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde MED/8/2020, do 18 de maio, pola que se regula a práctica da
Caza durante a tempada cinexética 2020-2021 no territorio da
Comunidade Autónoma de Cantabria, exceptuando o incluído na
Reserva Rexional de Caza Saja. (Boletín Oficial de Cantabria, Num:
38, 18-05-2020, Páx: 1285)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde do 13 de maio 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: 117, 22-052020, Páx: 10021)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Resolución do 14 de maio de 2020, conxunta da Dirección Xeral da
Produción Agrícola e Gandeira e a Dirección Xeral de Medio Natural,
Biodiversidade e Espazos Protexidos, pola que se declara a área de
emerxencia cinexética temporal por danos e riscos sanitarios de
xabaril e porco asilvestrado na Comunidade Autónoma de Andalucía.
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Num: 101, 28-05-2020, Páx:
80)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN ARP/1015/2020, do 12 de maio, pola que se fixan as
especies obxecto de aproveitamento cinexético, os períodos hábiles
de caza e as vedas especiais para a tempada 2020-2021 en todo o
territorio de Cataluña. (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya,
Num: 8134, 15-05-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución da Dirección Xeral do Medio Natural pola que se regula a
modalidade cinexética de agardo ou espera nocturna do xabaril e
raposo nos cotos de caza da Región de Murcia. (Boletín Oficial de la
Región de Murcia, Num: 120, 26-05-2020, Páx: 10164)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde MED/7/2020, do 18 de maio, pola que se aproba o Plan Anual
de Caza da Reserva Rexional de Caza
Saja para a tempada
2020/2021. (Boletín Oficial de Cantabria, Num: 38, 18-05-2020, Páx:
1258)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Galicia
DECRETO 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os
aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos,
micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión
privada na Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 97, 20-05-2020, Páx: 20716)
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Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Outras CCAA
Corrección de erros da 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 (DOCM número 71 de 10/04/2019). (Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 100, 21-05-2020, Páx: 9964)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Acordo do Consello de Goberno do 22 de maio de 2020 polo cal se
declaran zonas especiais de conservación (ZEC) cinco lugares de
importancia comunitaria (LIC) da Rede Ecolóxica Europea Natura
2000 nas Illas Baleares. (Boletín Oficial de Islas Baleares, Num: 91,
23-05-2020, Páx: 14749)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa
contra os Incendios Forestais. Xinzo de Limia (BOP Ourense, Num:
106, 11-05-2020, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan de prevención e defensa contra
incendios forestais (BOP Ourense, Num: 123, 30-05-2020, Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais de Carballeda de Valdeorras. (BOP
Ourense, Num: 119, 26-05-2020, Páx: 2)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais - Concello de Xunqueira de Espadanedo
(BOP Ourense, Num: 111, 16-05-2020, Páx: 10)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Galicia
RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2020 relativa ás queimas de restos
agrícolas nos terreos rústicos, en cumprimento do Acordo do Centro
de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade
Autónoma de Galicia (Cecop) do 5 de maio de 2020. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 88, 08-05-2020, Páx: 19267)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020 relativa á xestión da biomasa,
limpeza, roza e mantemento tanto en montes e terreos forestais, ou
en predios en solo rústico que alberguen especies vexetais leñosas
ou herbáceas, como nos predios existentes en solo urbano,
urbanizable e de núcleo rural en cumprimento do Acordo do Centro
de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade
Autónoma de Galicia (Cecop) do 16 de maio. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 98, 22-05-2020, Páx: 20852)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Outras CCAA
Orde do 22 de maio de 2020 pola que se establece a época de perigo
alto de incendios forestais do Plan INFOEX, se regula o uso do lume
e as actividades que poidan provocar incendios durante a devandita
época no ano 2020. (Diario Oficial de Extremadura, Num: 101, 27-052020, Páx: 16403)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decreto do Conselleiro de Medio Ambiente e Servizos Urbanos da
Cidade de Ceuta do 27 de maio de 2020, polo que se prohibe, con
carácter xeral, facer lume en todo tipo de espazos abertos, do 1 de
xuño ao 2 de novembro de 2020. (Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, Num: 45, 28-05-2020, Páx: 966)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde STE/22/2020, do 12 de maio, sobre prevención e loita contra os
incendios forestais na Comunidade Autónoma de La Rioja para a
campaña 2020-2021. (Boletín Oficial de La Rioja, Num: 60, 20-052020, Páx: 4751)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Outras CCAA
Decreto-Lei n.º 5/2020, do 7 de maio, de mitigación do impacto
socioeconómico do COVID-19 na área de medio ambiente. (Boletín
Oficial de la Región de Murcia, Num: 106, 09-05-2020, Páx: 8963)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

NORMATIVA XERAL
Galicia
RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola
que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación
Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 86, 06-05-2020, Páx: 19117)
Organismo: VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLICAS E
XUSTIZA

PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS
Galicia
Orde do 27 de abril de 2020 pola que se acorda o inicio e/ou a
continuación da tramitación de determinados procedementos
indispensables para a protección do interese xeral ou para o
funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito desta
consellería durante a vixencia do estado de alarma. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 84, 04-05-2020, Páx: 18952)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 27 de abril de 2020 pola que se
acorda o inicio e/ou a continuación da tramitación de determinados
procedementos indispensables para a protección do interese xeral ou
para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito desta
consellería durante a vixencia do estado de alarma. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 88, 08-05-2020, Páx: 19254)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio
Natural, pola que se dispón a continuación de varios expedientes de
subvencións (códigos de procedemento MT804B, MT811A, MT808A,
MT809D, MT809B, MT809E, MT814A, MT724A e MT819A). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 87, 07-05-2020, Páx: 19199)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
Resolución do 30/04/2020, da Dirección Xeral de Medio Natural e
Biodiversidade, pola que se acorda a continuación de diversos
procedementos administrativos indispensables como consecuencia
da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. (Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, Num: 90, 07-05-2020, Páx: 9198)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Galicia
RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Gandaría,
Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se amplían as
zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena denominada
Trioza erytreae Del Guercio ou psílido africano dos cítricos na
Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 88,
08-05-2020, Páx: 19257)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL
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RESIDUOS
Estatal
Orde PCM/390/2020, do 5 de maio, pola que se modifica o anexo III
do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á
utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos
eléctricos e electrónicos. (Boletín Oficial del Estado, Num: 126, 0605-2020, Páx: 31347)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde SND/445/2020, do 26 de maio, pola que se modifica a Orde
SND/271/2020, do 19 de marzo, pola que se establecen instrucións
sobre xestión de residuos na situación de crise sanitaria ocasionada
polo COVID-19 e a Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a
flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional
establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da
fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 150, 27-05-2020, Páx: 34639)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde SND/440/2020, do 23 de maio, pola que se modifican diversas
órdenes para unha mellor xestión da crise sanitaria ocasionada polo
COVID-19 en aplicación do Plan para a transición cara unha nova
normalidade. (Boletín Oficial del Estado, Num: 146, 23-05-2020, Páx:
34261)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde TED/426/2020, do 8 de maio, pola que se establecen os criterios
para determinar cando o papel e cartón recuperado destinado á
fabricación de papel e cartón deixa de ser residuo conforme a Lei
22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 143, 21-05-2020, Páx: 33894)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Decisión de Execución (UE) 2020/659 da Comisión do 15 de maio de
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2020 sobre a norma harmonizada relativa á documentación técnica
necesaria para avaliar os materiais, compoñentes e aparellos
eléctricos e electrónicos, elaborada en apoio da Directiva 2011/65/UE
do Parlamento Europeo e do Consello. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 155, 18-05-2020, Páx: 12)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Outras CCAA
Acordo da Excma. Asemblea de Melilla de data 11 de xullo de 2018,
relativo á aprobación da zonificación acústica da Ciudad Autónoma
de Melilla. (Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Num:
5754, 08-05-2020, Páx: 755)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
Regulamento de Execución (UE) 2020/617 da Comisión do 5 de maio
de 2020 polo que se renova a aprobación da substancia activa
metalaxilo- M, restrínxese o uso de sementes tratadas con produtos
fitosanitarios que a conteñan, conforme o disposto no Regulamento
(CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
comercialización de produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do
Regulamento de Execución (UE) n.o 540/2011 da Comisión. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 143, 06-05-2020, Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/616 da Comisión do 5 de maio
de 2020 polo que se renova a aprobación da substancia activa
foramsulfurón con arranxo ao Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo á comercialización de
produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do Regulamento de
Execución (UE) n.o 540/2011 da Comisión. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 143, 06-05-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Regulamento de Execución (UE) 2020/646 da Comisión do 13 de maio
de 2020 polo que se aproba a substancia activa senecioato de
lavandulilo como substancia de baixo risco, con arranxo ao
Regulamento (CE)
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios, e
modifícase o Regulamento de Execución (UE)
n.o 540/2011 da
Comisión. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 151, 14-05-2020,
Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/653 da Comisión do 14 de maio
de 2020 polo que se rectifican os Regulamentos de Execución (UE)
n.o 540/2011 e (UE) 2019/706 no que se refire ao número CAS da
substancia activa carvona. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
152, 15-05-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/643 da Comisión do 12 de maio
de 2020 sobre a non aprobación das raíces de Saponaria officinalis
L. como substancia básica, de conformidade co Regulamento (CE)
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
comercialización de produtos fitosanitarios. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 150, 13-05-2020, Páx: 138)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/640 da Comision do 12 de maio
de 2020 sobre a non aprobación do extracto de propóleo como
substancia básica de conformidade co Regulamento (CE)
n.o
1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
comercialización de produtos fitosanitarios. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 150, 13-05-2020, Páx: 32)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/642 da Comisión do 12 de maio
de 2020 polo que se aproba a substancia básica L- cisteína con
arranxo ao Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeo
e do Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios,
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e modifícase o anexo do Regulamento de Execución (UE)
n.o
540/2011 da Comisión. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 150,
13-05-2020, Páx: 134)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2020 pola que se convocan para o ano
2020 as axudas para a concesión de subvencións para o fomento
da participación galega no Programa marco de investigación e
innovación da Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas polo
Fondo Europeo de DesenvolvementoRexional (Feder) no marco do
programa
operativo
Feder
Galicia
2014-2020
(códigos
de
procedemento IN607F, IN607G e IN607H). (Diario Oficial de Galicia,
11-05-2020)
Destinatarios: Consultar as bases reguladoras recollidas na Resolución do 31 de maio de
2019, aprobar a convocatoria para o ano 2020 das axudas para o fomento da participación
galega de calidade no Programa marco da Unión Europea.
Obxecto: Consultar as bases reguladoras recollidas na Resolución do 31 de maio de 2019,
aprobar a convocatoria para o ano 2020 das axudas para o fomento da participación galega
de calidade no Programa marco da Unión Europea.
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Aberta ata o 30 de novembro de 2020.

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2020 pola que se insta a continuidade
dos prazos de execución dos proxectos subvencionados e dos prazos
de xustificación e pagamento das subvencións concedidas,
establecidos na 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) (Diario Oficial de Galicia
número 74, do 16 de abril). (Diario Oficial de Galicia, Num: 88, 08-052020, Páx: 19273)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 10 de abril de 2019 (DOG número 74, do 16 de
abril).
Obxecto: Consultar a Resolución do 10 de abril de 2019 (DOG número 74, do 16 de abril).
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)
Prazo: Consultar a Resolución do 10 de abril de 2019 (DOG número 74, do 16 de abril)

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2020 pola que se amplía o prazo de
presentación de solicitudes de axuda establecido no artigo 3.3 da
Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases
reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación
de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa destinadas a
particulares e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan de
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desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia a
convocatoria anticipada para o ano 2020 e se procede á selección das
entidades colaboradoras que participarán na xestión destas
subvencións (Diario Oficial de Galicia número 15, do 23 de xaneiro de
2020), e se insta a continuación da tramitación do procedemento de
concesión destas subvencións. (Diario Oficial de Galicia, Num: 88, 0805-2020, Páx: 19270)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 18 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia
número 15, do 23 de xaneiro de 2020).
Obxecto: Ampliación do prazo de presentación de solicitudes.
Convoca: Inega
Prazo: 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao do levantamento do estado de
alarma.

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2020 pola que se aproban as bases
reguladoras e se convocan para o ano 2020, en réxime de
concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda
transformación das pequenas e medianas empresas da industria
forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 102, 28-05-2020, Páx: 21555)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias as microempresas, pequenas e medianas
empresas do sector da industria forestal e do contract radicadas en Galicia que utilicen a
madeira, a resina, a cortiza ou outros produtos de orixe forestal, exceptuando os produtos
agroalimentarios, como materia prima para a elaboración dos seus produtos.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas
dirixidas á valorización, potenciación, innovación e mellora das pequenas e medianas
empresas da industria forestal de Galicia e do contract (código de procedemento IN500B) e
proceder á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2020.
Convoca: Axencia Galega da Industria Forestal.
Prazo: Un (1) mes, contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución.

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: 99,
25-05-2020, Páx: 21093)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas que realicen
algunha das actuacións establecidas no artigo 3 nunha vivenda sita na Comunidade
Autónoma de Galicia. Para ser beneficiaria terá que tramitar a súa solicitude a través
dalgunha das entidades colaboradoras adheridas que figuren na lista que se publique na
páxina web do Inega, www.inega.gal.
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Obxecto: Aprobar 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, relativas ao Plan galego de eficiencia enerxética nas familias (código de
procedemento IN414C), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na
súa xestión (código de procedemento IN414B), recollidas como anexo I desta resolución, e
proceder á convocatoria para a anualidade 2020.
Convoca: Instituto Energético de Galicia (Inega)
Prazo: Consultar o artigo 4 da resolución.

ORDE do 20 de maio de 2020 pola que se establece o réxime de
axudas á apicultura e se convocan para o ano 2020 (códigos de
procedemento MR506A e MR506B). (Diario Oficial de Galicia, Num:
101, 27-05-2020, Páx: 21337)
Destinatarios: a) Aquelas persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas,
incluídas aquelas de titularidade compartida recollidas na Lei 35/2011, de 4 de outubro, sobre
titularidade compartida das explotacións agrarias.
b) Cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia,
na medida en que os seus integrantes cumpran os requisitos para ser beneficiarios dalgunha
ou dalgunhas das axudas recollidas no Programa 2020-2022.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as
bases reguladoras das axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a
produción e comercialización dos produtos da apicultura e convocalas para o ano 2020.
Convoca: Consellería do Medio Rural
Prazo: Un mes, a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

ORDE do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia
para o financiamento de actuacións en materia de residuos de
competencia municipal, 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 competitiva para os anos 2020-2021 (código de
procedemento MT975I). (Diario Oficial de Galicia, Num: 92, 13-052020, Páx: 19893)
Destinatarios: Entidades locais municipais e supramunicipais e agrupacións de entidades
locais de Galicia, de conformidade coas competencias que lles correspondan en materia de
xestión de residuos.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a
concesión de axudas, polo procedemento de concorrencia competitiva, ás entidades locais
municipais e supramunicipais e agrupación de entidades locais para o financiamento de
actuacións en materia de residuos de competencia municipal.
Convoca: Consellería de de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Un mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación da orde no DOG.

ORDE do 23 de abril de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras xerais e se convocan para o ano 2020, en réxime de
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concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados
polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á
protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha
mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus
ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental
(código de procedemento PE209C). (Diario Oficial de Galicia, Num:
92, 13-05-2020, Páx: 19958)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións as confrarías de pescadores, as
organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do
sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por
profesionais do sector, sempre que desenvolvan as súa actividades profesionais no sector
pesqueiro e teñan a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.
Obxecto: A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a
convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e
recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos
recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde.

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: 93, 14-05-2020, Páx: 20065)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias da subvención as entidades locais municipais e
supramunicipais así como as agrupacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de
Galicia (consultar o art. 2 da orde).
Obxecto: Esta orde ten por obxecto regular a concesión, en réxime de concorrencia non
competitiva, de axudas para a elaboración dos plans de acción para o clima e a enerxía
sustentable (PACES) destinadas ás entidades locais municipais, supramunicipais e
agrupacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, asinantes do Pacto dos
alcaldes para o clima e a enerxía (procedemento MT210A), e facer pública a súa convocatoria
para o ano 2020.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: Un (1) mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020 pola que se continúa o prazo de
presentación de solicitudes de axudas destinadas á elaboración de
instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-

19 de 38

CONVOCATORIAS
2020, e se convocan para o ano 2020, e a continuación do
procedemento
de
concesión
das
subvencións
(código
de
procedemento MR462B). (Diario Oficial de Galicia, Num: 97, 20-052020, Páx: 20811)
Destinatarios: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou
xestión forestais, (DOG 13 febreiro do 2020).
Obxecto: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión
forestais, (DOG 13 febreiro do 2020).
Convoca: Consellería doMedio Rural
Prazo: 45 días hábiles desde a publicación desta resolución no DOG.

Estatal
Convocatoria AXUDAS RESIDUOS 2020 MITERD
Destinatarios: Dirixidas a concellos e outras entidades locais (mancomunidades,
deputacións, etc.) ou os consorcios constituídos por ditas entidades locais, que teñan
asumida a competencia da prestación dos servizos de recollida e/ou tratamento dos residuos
municipais.
Obxecto: O MITERD lanza a convocatoria de Axudas Residuos 2020 (PIMA e PEMAR) para
promover actuacións de fomento da compostaxe, de recollida separada de aceite de cociña
usado para a produción de biocarburante, e de utilización eficiente do biogás.
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda exerce de órgano colaborador na
tramitación destas axudas estatais.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITERD)
Prazo: Remata o 10 de xuño.

Extracto da Resolución do 17 de abril de 2020, do Organismo
Autónomo Parques Nacionais, pola que se convoca a concesión de
subvencións para a realización de proxectos de investigación
científica na Rede de Parques Nacionais para o ano 2020. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 127, 07-05-2020, Páx: 17794)
Destinatarios: Consultar o punto primeiro do extracto.
Obxecto: Subvencións para a realización de proxectos de investigación científica no marco
do vixente Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (2017-2020).
Consultar o punto segundo do extracto.
Convoca: Organismo Autónomo Parques Nacionales,
Prazo: Do 19 de maio de 2020 ata o 19 de xuño de 2020, ás 15:00 horas (hora peninsular).

Extracto da Orde do 30 de abril de 2020 pola que se convoca a
concesión das subvencións dispostas no Real Decreto 1055/2014, do
12 de decembro, polo que se crea un mecanismo de compensación de
custos de emisións indirectas de gases de efecto invernadoiro,
correspondentes ao ano 2019. (Boletín Oficial del Estado, Num: 127,
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07-05-2020, Páx: 17793)
Destinatarios: Sociedades mercantís do sector privado, estean ou non incluídas en réxime
de comercio de emisións, calquera que sexa a súa forma xurídica, que estean validamente
constituídas no momento de presentar a solicitude, que realicen unha ou varias actividades
nos sectores ou produzan os produtos enumerados no anexo II das Directrices relativas a
determinadas medidas de axuda estatal no contexto do réxime de comercio de dereitos de
emisión de gases de efecto invernadoiro, baixo os códigos NACE que se explicitan no mesmo.
Obxecto: Compensación por custos de emisións indirectas de CO2, ao amparo do
establecido nos apartados 15 e 16 do artigo 10 bis da Directiva 2009/29/CE, do Parlamento
Europeo e do Consello, do 23 de abril de 2009, pola que se modifica a Directiva 2003/87/CE
para perfeccionar e ampliar o réxime comunitario de comercio de dereitos de emisión de
gases de efecto invernadoiro.
Convoca: Ministerio de Industria, Comercio e Turismo
Prazo: Desde o 1 de xuño ata o 22 de xuño de 2020.

Extracto da Resolución do 19 de maio de 2020, da Presidencia da
Axencia Estatal de Investigación pola que se aproba a convocatoria
de tramitación anticipada para o ano 2020 para a concesión de
axudas ás Plataformas Tecnolóxicas e de Innovación, dentro do
Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de
Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2017-2020.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 148, 25-05-2020, Páx: 19271)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias das axudas, de acordo co establecido no artigo 5
da resolución de convocatoria, os organismos públicos de investigación, as universidades
públicas, os Centros Tecnolóxicos de ámbito estatal e Centros de Apoio á Innovación
Tecnolóxica de ámbito estatal, outros centros de I+D+i, públicos e privados sen ánimo de
lucro, as empresas e as asociacións empresariais sectoriais.
Obxecto: O obxectivo da convocatoria é a creación e consolidación de Plataformas
Tecnolóxicas e de Innovación que impulsen a mellora da capacidade tecnolóxica e a
competitividade crecente do sector produtivo nacional realizando actividades de intercambio
de coñecementos, de planificación e de difusión, que fomenten a colaboración en materia de
I+D+i entre o sector público e o sector empresarial, e que favorezan a detección de novas
demandas no ámbito dos Retos da Sociedade.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: Do 2 de xuño ata o 16 de xuño de 2020 ás 14:00 horas (hora peninsular española)

Extracto da Resolución do 13 de maio de 2020 da Presidencia da
Axencia Estatal de Investigación pola que se aproba a convocatoria
para o ano 2019 do procedemento de concesión de axudas
correspondentes ás accións de dinamización «Europa Excelencia», do
Programa Estatal de Xeración de Coñecemento e Fortalecemento
Científico e Tecnolóxico do Sistema de I+D+i, Subprograma Estatal
de Xeración de Coñecemento, no marco do Plan Estatal de I+D+i
2017-2020. (Boletín Oficial del Estado, Num: 150, 27-05-2020, Páx:
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19479)
Destinatarios: Organismos públicos de investigación, as universidades públicas e privadas,
as entidades e institucións sanitarias públicas e privadas sen ánimo de lucro, os Institutos de
investigación sanitaria acreditados, os Centros Tecnolóxicos e Centros de Apoio á Innovación
Tecnolóxica de ámbito estatal, e outros centros de I+D+i, públicos e privados sen ánimo de
lucro.
Obxecto: Potenciar a participación española nos subprogramas « Starting Grants» e «
Consolidator Grants», enmarcados no Pilar 1 «Ciencia Excelente» do Programa Marco da
Unión Europea Horizonte 2020. A convocatoria financia proxectos de investigación científicotécnica relacionados cos obxectivos das propostas remitidas e avaliadas positivamente e
consideradas
elegibles polo Consello Europeo de Investigación, pero que por razóns
orzamentarias non puideron ser finalmente financiadas polo devandito organismo.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: 28 de maio ata o día 11 de xuño de 2020 ás 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto da Orde do 20 de maio de 2020, pola que se convoca para o
ano 2020 a concesión de subvencións a entidades do Terceiro Sector
ou Organizacións Non Gobernamentais que desenvolvan actividades
de interese xeral consideradas de interese social en materia de
investigación científica e técnica de carácter ambiental. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 150, 27-05-2020, Páx: 19474)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas as organizacións e entidades previstas
no artigo 2 da Orde de bases reguladoras das devanditas axudas.
Obxecto: Convocar para o exercicio 2020, en réxime de concorrencia competitiva, a
concesión de subvencións dirixidas ás entidades do Terceiro Sector ou Organizacións non
Gobernamentais que desenvolvan actividades de interese xeral consideradas de interese
social en materia de investigación científica e técnica de carácter ambiental.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte á data de publicación deste Extracto
no BOE.

Extracto da Resolución do 6 de maio de 2020 da Presidencia da
Axencia Estatal de Investigación pola que se aproba a convocatoria
para o ano 2020 do procedemento de concesión de axudas
correspondentes aos Proxectos de I+D+i "Programación Conxunta
Internacional", contempladas no Programa Estatal de I+D+i
Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de
Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2017-2020 (Boletín
Oficial del Estado, Num: 134, 13-05-2020, Páx: 18213)
Destinatarios: Organismos públicos de investigación, as universidades públicas e privadas,
as entidades e institucións sanitarias públicas e privadas sen ánimo de lucro, os Institutos de
investigación sanitaria acreditados, os Centros Tecnolóxicos e Centros de Apoio á Innovación
Tecnolóxica de ámbito estatal, e outros centros de I+D+i, públicos e privados sen ánimo de
lucro.
Obxecto: As axudas pretenden apoiar proxectos de investigación de dimensión europea ou
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internacional, financiando a participación de equipos de investigación españois en proxectos
e programas de investigación multilaterais e colaborativos que concorresen con éxito a
convocatorias europeas ou internacionais conxuntas nas que participa a Axencia Estatal de
Investigación como organismo financiador, en áreas temáticas específicas e que demostren
excelencia científica e un valor engadido da colaboración internacional á hora de enfrontarse
aos retos da sociedade.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: Desde el día 21 de mayo hasta el día 9 de junio, a las 14:00 horas.

Extracto da Resolución do 21 de maio de 2020, da Presidencia da
Axencia Estatal de Investigación, pola que se aproba a convocatoria
para o ano 2020 do procedemento de concesión de axudas
correspondentes ás accións de dinamización «Europa Investigación»,
contempladas no Programa Estatal de I+D+i Orientada aos Retos da
Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e
Técnica e de Innovación 2017-2020. (Boletín Oficial del Estado, Num:
152, 29-05-2020, Páx: 19700)
Destinatarios: Poderán ser entidades beneficiarias das axudas obxecto desta convocatoria,
de acordo co establecido no artigo 5 da resolución de convocatoria, os organismos públicos
de investigación, as universidades públicas e privadas, as entidades e institucións sanitarias
públicas e privadas sen ánimo de lucro, os Institutos de investigación sanitaria acreditados,
os Centros Tecnolóxicos e Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica de ámbito estatal, e
outros centros de I+D+i, públicos e privados sen ánimo de lucro.
Obxecto: O obxecto das axudas é promover e mellorar a participación española en
iniciativas europeas en ciencia e tecnoloxía, incrementando o número de coordinadores
españois participantes en proxectos das convocatorias do Programa Marco de Investigación e
Innovación da Unión Europea para o período 2021-2027 (Horizonte Europa), recollidas no
anexo IV da resolución de convocatoria.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: Desde o 3 de xuño ata o día 17 de xuño de 2020 ás 14:00 horas (hora peninsular
española).

Resolución do 20 de maio de 2020, da Subsecretaría, pola que se
acorda a tramitación dos procedementos de convocatoria para a
concesión de subvencións en 2020 a entidades do terceiro sector ou
organizacións non gobernamentais, que desenvolvan actividades de
interese xeral consideradas de interese social en materia de
investigación científica e técnica de carácter ambiental, e para a
concesión de subvencións en 2020 a sindicatos de traballadores do
sector ambiental para o desenvolvemento das súas actividades de
colaboración e representación ante a Administración Xeral do Estado,
a Unión Europea e Institucións Internacionais, e para a realización de
proxectos de especial interese para o desenvolvemento e mellora
dos traballadores do citado sector. (Boletín Oficial del Estado, Num:
144, 22-05-2020, Páx: 33942)
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CONVOCATORIAS
Destinatarios: Consultar a resolución.
Obxecto: Tramitar os procedementos de convocatoria de concesión das subvencións en
2020 correspondentes ás ordes AAA/1433/2016, do 5 de setembro (BOE núm. 216, do 7,
modificada pola Orde APM/566/2018, do 21 de maio (BOE núm. 132, do 31 de maio de 2018)
e Orde AAA/1579/2012, do 2 de xullo (BOE do 17), modificada á súa vez pola Orde
AAA/1239/2015, do 23 de xuño (BOE do 25 ).
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Consultar a resolución.

Unión europea
Abertas as Convocatorias PRIMA 2020
Destinatarios: Os documentos están dispoñibles na web de PRIMA, no apartado de
convocatorias.
Obxecto: Abertas as convocatorias PRIMA para o Plan de Traballo Anual 2020 (AWP 2020)
Trátase de 5 convocatorias; catro da sección 1 e unha multitopic da sección 2 , que inclúen
un total de 7 topics ou liñas de investigación como: Conservación e valorización dos recursos
zooxenéticos locais (RIA), Implementación dunha xestión sostible e integrada dos recursos
hídricos no Mediterráneo, en condicións de cambio climático, .....
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Pola situación excepcional por COVID-19, PRIMA amplía novamente o prazo de
presentación de propostas ás convocatorias do Plan de Traballo Anual 2020 ( AWP2020). As
novas datas de peche da fase 1 son; 6 de maio para a Sección 1 e 13 de maio para a Sección
2.

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
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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

PREMIOS
Estatal
Xuntas polo Clima
Destinatarios: Poderán participar todas aquelas mulleres, maiores de 18 anos, que posúan
unha iniciativa que coide, respecte e/ou protexa a contorna máis próxima. Cada
participante poderá presentar o número de proxectos ambientais que desexe, como persoa
física ou xurídica, tanto de forma individual como en grupo.
Obxecto: Premiar as ideas e iniciativas ambientais, ecolóxicas e sustentables,
impulsadas por
todo tipo de emprendedoras españolas.
Convoca: Lateuaterra
Prazo: Ampliado ata o 8 de xuño

Unión europea
Premios para startups-Water Scarcity in Southern Europe
Destinatarios: Consultar ligazón
Obxecto: Unha convocatoria para premiar a 30 startups que aporten solucións en relación
coa escasez de auga no sur de Europa. Os premios, ademais da dotación económica, inclúen
formación e mentoring.
Convoca: EIT Food
Prazo: Ata o próximo 7 de xuño de 2020.

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.
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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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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
Certame fotográfico #Eusonpilabot
Contido: A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acaba de reactivar o concurso
individual de fotografía #eusonpilabot, unha iniciativa que busca concienciar á comunidade
escolar sobre a recollida selectiva deste tipo de residuos apelando, neste caso, á creatividade do
alumnado participante. O prazo para a presentación das instantáneas rematou o 10 de marzo
pero o parón da actividade escolar derivado da declaración do estado de alarma obrigou a
suspender temporalmente a campaña Pilabot, na que se enmarca este concurso e que conta coa
participación de 150 centros de primaria e de secundaria de toda Galicia.
Do 8 ao 15 de xuño reactivarase a fase de votación pública a través da web pilabot, aínda que
tamén se conservarán integramente os votos recabados por cada participante no mes de marzo;
e o 16 de xuño comunicarase polas mesmas vías cales foron as tres fotografías que recibiron máis
apoios.
Organizador: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
Data de inicio: 08-06-2020
Data de fin: 15-06-2020

REDE GALEGA PxR : Mellor reparar que tirar
Contido: Espazo transversal de intercambio de coñecementos e experiencias en materia de
prevención e preparación para a reutilización de residuos, co obxectivo de impulsar proxectos de
cooperación na nosa comunidade e contribuír á transición cara a o modelo de economía circular
en Galicia.
Trátase dunha web a través da cal, todas aquelas entidades que queiran poñer en marcha un
proxecto de preparación para a reutilización, reparación e/ou intercambio de obxectos, poidan
empregar esta plataforma para a súa divulgación, búsqueda de colaboradores e sinerxías con
calquera outro tipo de entidades privadas, públicas, de carácter social ou educativo.
Para formar parte da REDE GALEGA PxR solamente hai que inscribir a entidade e/ou o proxecto a
través do formulario habilitado no apartado EN REDE da mesma web.
Lugar: Online
Organizador: Dirección xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Inscrición: www.mellorrepararquetirar.gal/contacta

Estatal
Horizonte 2020 Enerxía - Taller de coordinadores
Contido: Taller dirixido a COORDINADORES que estean a preparar unha proposta para as
convocatorias de Horizonte 2020 Enerxía que pechan en setembro 2020.
Lugar: Online
Organizador: CDTI
Inscrición: Cubrir formulario
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ACTIVIDADES
Data de inicio: 23-06-2020
Data de fin: 23-06-2020

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

CONGRESOS
Estatal
18º Congreso Nacional da Recuperación e do Reciclado
Contido: Con motivo da pandemia do COVID-19, a xunta directiva da Federación Española da
Recuperación e a Reciclaxe (FER) decidiu aprazar a celebración do 18º Congreso Nacional da
Recuperación e a Reciclaxe, que se celebrará do 30 de setembro ao 1 de outubro.
Lugar: Madrid.
Organizador: FER
Inscrición: Consultar ligazón
Data de inicio: 30-09-2020
Data de fin: 01-10-2020

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
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ACTIVIDADES
CURSOS
Galicia
Curso online Interpretación do Patrimonio con Medios Expositivos
Contido: Coñecer a metodoloxía da interpretación do patrimonio como estratexia de
comunicación do patrimonio (natural e cultural) e como ferramenta para o deseño de medios
expositivos.
Lugar: Online
Organizador: CEIDA
Data de inicio: 15-06-2020
Data de fin: 15-06-2020

Introdución á norma UNE-EN ISO 14001:2015
Contido: Introdución á norma UNE-EN
ISO 14001:2015 Sistemas de xestión ambiental.
Requisitos con orientación para o seu uso. (ISO 14001:2015). Identificación e actualización de
normativa estatal e europea.
Lugar: Online
Organizador: APROEMA
Data de inicio: 30-06-2020
Data de fin: 30-06-2020

Identificación e codificación de residuos
Contido: Identificación e codificación de residuos
Lugar: Online
Organizador: APROEMA
Data de inicio: 10-06-2020
Data de fin: 10-06-2020

Augas residuais
Contido: Ideas avanzadas sobre Economía Circular. Augas Residuais
Lugar: Online
Organizador: APROEMA
Data de inicio: 25-06-2020
Data de fin: 25-06-2020

Economía Circular, Análise do Ciclo de Vida e ISO 14001, ¿sabes cómo
levalo á práctica na túa organización?”
Contido: Webinar gratuíto que mostrará como se integran a ISO 14001 e Análise de Ciclo de Vida
co concepto de Economía Circular, desenvolvendo os seguintes contidos:
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1.Fixando conceptos: Que é un aspecto e un impacto ambiental?
2.Como integrar a perspectiva de Ciclo de Vida na nosa identificación e avaliación de Impactos
Ambientais?
3.Ferramentas de Circularidade: Análise de Ciclo de Vida e Ecodeseño de produtos e servizosEcoEtiquetas, Subministracións sustentables: Eficiencia enerxética e Pegada Hídrica, Declaracións
Ambientais de Produto
4.Economía Circular no escenario dos ODS.
Finalmente, procederase a dar resposta a todas aquelas cuestións que poidan exporse durante o
transcurso do seminario web e que poderán enviarse ao propio relator a través da aplicación, xa
sexa desde ti PC, portátil, tablet ou dispositivo móbil.
Lugar: Online
Organizador: Ambical
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 05-06-2020
Data de fin: 05-06-2020

Estatal
Paseos para descubrir
interpretativos

a

contorna:

Deseño

de

itinerarios

Contido: Contidos:
• Introdución á Interpretación do Patrimonio.
• A comunicación en interpretación.
• Itinerarios interpretativos. Características xerais e modalidades.
• Itinerarios autoguiados. Tipoloxía e medios complementarios.
• O proceso de comunicación na excursión autoguiada.
• Itinerarios guiados. Condución e comunicación.
• Partes estratéxicas dun itinerario autoguiado.
• Planificación e deseño dun itinerario temático autoguiado.
Lugar: CENEAM, Valsáin (Segovia)
Organizador: Organismo Autónomo Parques Nacionales - Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico - CENEAM
Inscrición: Ata o 15 de xuño de 2020
Data de inicio: 06-07-2020
Data de fin: 09-07-2020

Novos formatos para a educación e comunicación ambiental en
espazos naturais a través das artes
Contido: Obxectivos:
• Introducir novas metodoloxías e técnicas na creación de programas de Educación e
Comunicación Ambiental en espazos naturais.
• Potenciar a creatividade nos programas de conservación e divulgación da biodiversidade.
• Dar entrada ás Artes na transmisión dos valores naturais a través da escultura, danza,
poesía, literatura, música, cinema, pintura e muralismo.
• Facilitar técnicas de creación que permitan aos destinatarios a xeración de Instalacións
Artísticas como espazos expositivos do Patrimonio Integral dos Espazos Naturais.
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• Implementar modelos de avaliación activos en formatos presenciais e non presenciais
mediante novas tecnoloxías.
Lugar: CENEAM, Valsaín (Segovia).
Organizador: Organismo Autónomo Parques Nacionales - Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico - CENEAM
Inscrición: Ata o 14 de xuño de 2020
Data de inicio: 07-07-2020
Data de fin: 09-07-2020

Unión europea
Formación online sobre compostaxe e xestión sostible de residuos no
marco do proxecto Res2ValHum
Contido: Contidos online sobre compostaxe e xestión sostible de residuos urbanos producidos
por Sogama no marco do proxecto europeo de cooperación transfronteiriza Res2ValHum.
Enmarcado no programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, o proxecto
Res2ValHum está liderado pola Universidade do Minho e conta coa participación de distintos
socios portugueses (CVR, BRAVAL e LIPOR, ademais doutros galegos (SOGAMA, CVAN e a USC).
Lugar: Online
Organizador: Universidade de Minho, SOGAMA,...

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
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ACTIVIDADES
Data de inicio: 31-08-2020
Data de fin: 05-09-2020

XORNADAS
Galicia
Webinar Elaboración de Plans de Acción polo Clima e a Enerxía
Sostible – PACES de Pacto das Alcaldías
Contido: Co obxectivo de facilitar coñecementos prácticos sobre a elaboración do PACES, a
Xunta de Galicia organiza un webinar dirixido a entidades que ofrecen servizos de elaboración de
PACES aos concellos adheridos ao Pacto en Galicia. O webinar complementa o ciclo de formacións
en liña organizado durante o último mes pola Oficina Técnica, no que están a participar máis de
70 representantes dos concellos adheridos.
Nesta xornada realizarase unha introdución sobre a iniciativa europea Pacto das Alcaldías e
explicaranse as tarefas que está a realizar a Xunta de Galicia. A continuación visualizarase dun
xeito práctico o marco de elaboración do PACES e os recursos existentes para a súa elaboración.
Lugar: Online
Organizador: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Inscrición: Límite o 4 de xuño ás 14h.
Data de inicio: 05-06-2020
Data de fin: 05-06-2020

Cara a onde vai o noso urbanismo
Contido: Espazo de debate e de reflexión, a través da intervención de recoñecidos expertos no
ámbito urbanístico, sobre o futuro da planificación urbanística e do papel das cidades.
Catro mesas redondas para abrir un debate entorno a esta cuestión e a afección da crise sanitaria
pola pandemia do Covid-19.
Nestas sesións ‘on line’ tamén se abordarán outras cuestións como fomentar a humanización das
cidades e a participación cidadá no urbanismo.
A primeira das catro actividades celebrarase o 27 de maio, baixo o título A necesidade de
repensar as nosas cidades tras a pandemia: unha visión global. A segunda será A complexidade
da cidade: cidades intelixentes e cidades humanas (3 de xuño), a terceira versará sobre a
planificación urbanística como ferramenta para combater o cambio climático: xestión de riscos,
mobilidade e saúde (10 de xuño). A derradeira charla on line será o 17 de xuño e centrarase na
participación pública no urbanismo: como transitar cara a unha participación real.
Lugar: On line
Organizador: Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, en colaboración co Colexio
Oficial de Arquitectos de Galicia
Data de inicio: 27-05-2020
Data de fin: 17-06-2020
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Estatal
O papel da biodiversidade para unha reconstrución en clave verde
Contido: -A biodiversidade como seguro natural de vida.
-O medio ambiente como fonte de riquez para a reactivación da economía.
-O Pacto Verde como palanca para a recuperación económica de Europa.
Lugar: Online
Organizador: Fundación Biodiversidade
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 04-06-2020
Data de fin: 04-06-2020

OUTRAS ACTIVIDADES
Estatal
Webinar presentación do libro “Os gases renovables. Un vector
enerxético emerxente”
Contido: A introdución masiva dos gases renovables en España podería chegar a reducir máis do
10% das emisións de gases de efecto invernadoiro previstas para 2030. Para logralo, son
necesarias políticas decididas para o uso e implantación deste novo vector enerxético.
Lugar: Online
Organizador: Fundación Naturgy
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 04-06-2020
Data de fin: 04-06-2020

É tempo de reciclarse
Contido: Dado o excepcional momento no que nos atopamos como consecuencia da crise
sanitaria orixinada polo COVID-19, Ecovidrio lanza esta páxina web na que se recollen
interesantes propostas educativas e divulgativas para maiores e pequenos.
Con esta iniciativa preténdese que os cidadáns, confinados nas súas casas, poidan incrementar os
seus coñecementos medioambientais e, ao mesmo tempo, dispoñan dunha ferramenta de
entretemento para toda a familia.
O sitio web nútrese con actividades específicas para os escolares, vídeos, documentais, bailes de
cantaxogos, xogos de misterios, pero tamén con información específica sobre o sector dos
residuos e, máis específicamente, sobre un material 100% reciclable como é o vidro, que
responde perfectamente ao concepto de economía circular.
Organizador: Ecovidrio
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Unión europea
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

Innovative Water Week
Contido: En 2050 Europa aspira a ser o primeiro continente neutral no clima que implementa o
Acordo Verde Europeo: un ambicioso paquete de medidas para transformar profundamente a
nosa economía e a nosa sociedade. Mentres tanto, a chamada de atención da crise COVID-19
reforzou profundamente esta necesidade para Europa a unha novo paradigma cara a unha
Sociedade Intelixente da auga, desde a xestión de crise ata a xestión e prevención de riscos en
Europa e máis aló.
Dado que a auga é un recurso intersectorial e estratéxico, a seguridade da auga debe ser un
requisito previo para que o trato verde sexa un éxito. Necesitamos investimento en solucións
innovadoras para lograr unha Sociedade Intelixente da auga que considere plenamente o
verdadeiro valor da auga.
Lugar: Online
<b>Organizador:</b> Water Europe Technology & Innovation
Inscrición: Rexistro ata o día 26 de xuño de 2020
Data de inicio: 22-06-2020
Data de fin: 26-06-2020

WIFI4EU
Contido: A iniciativa Wifi4 EU ofrece aos municipios a oportunidade de solicitar bonos por valor
de 15.000 euros. Os bonos utilizaranse para instalar equipos de wifi nos espazos públicos do
municipio que aínda non estean equipados cun punto de acceso wifi.
A Comisión distribuirá 947 cheques para promover o libre acceso dos cidadáns á conectividade
wifi en espazos públicos como parques, prazas, edificios oficiais, bibliotecas, centros de saúde e
museos de municipios de toda Europa.
Organizador: European Commission
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Inscrición: Ata o 04/06/2020
Data de inicio: 03-06-2020
Data de fin: 04-06-2020

#EUSEW2020 - Semana Europea de la Energía Sostenible 2020
Contido: O maior evento dedicado ás enerxías renovables e o uso eficiente da enerxía en
Europa. Está previsto que a Semana da Enerxía Sustentable da UE (EUSEW) leve a cabo en liña do
22 ao 26 de xuño de 2020 baixo o lema: "Máis aló da crise: enerxía limpa para a recuperación e o
crecemento ecolóxicos".
Lugar: Online
Organizador: EUSEW
Inscrición: A inscrición abrirase en xuño
Data de inicio: 22-06-2020
Data de fin: 26-06-2020

Internacional
The Second International
Environmental Technology

Conference

on

Green

Energy

and

Contido: O evento ten o obxectivo de crear un foro internacional para académicos,
investigadores e científicos de todo o mundo para discutir os resultados e propostas mundiais
sobre os temas máis sólidos relacionados coa Química Verde e a Enxeñería Sostible.
Lugar: Roma
Organizador: European Commission
Data de inicio: 28-07-2021
Data de fin: 30-07-2021

V Tarragona International Environmental Law Colloqium (TIEC)
Contido: Este congreso ten como obxetcivo crear un foro para investigadores de distintos niveis
e procedencias, no que poidan presentar os seus traballos e investigacións. Ademai, se propón
como un punto de encontro para estudantes, profesores, investigadores… interesados no Dereito
ambiental, abordando cuestións relativas a desafíos e oportunidades para promover o papel do
xénero na xustiza ambiental: dereitos humanos de xénero, cambio climático e migración,
ecofeminismo, etc.
Lugar: Online
Organizador: CEDAT, URV e AAEDAT.
Data de inicio: 25-06-2020
Data de fin: 26-06-2020
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MONOGRAFÍAS
Informe sobre Sustentabilidade en España 2019. Por que as cidades
son clave na transición ecolóxica. Fundación Alternativas, 2019
Os discursos ao redor da emerxencia climática
Programa ecoinstaladores. Guía para facer unha boa xestión dos
residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Ecotic
Boletín especial "La Naturaleza te espera" da Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León
Bosques maduros
xestión en áreas
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protexidas

características

e

criterios

de

Boletín LIFE REDBOSQUES nº 7 ABRIL 2020
Catálogo aberto do Patrimonio Cultural Inmaterial da Rede Española
de Reservas da Biosfera 2019
Boletín informativo do primeiro semestre do proxecto Interreg
Europe, LINDANET
Estudo de apoio para a elaboración dunha guía sobre recollida
separada de residuos
Guía técnica para a clasificación dos residuos
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da
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NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS ABRIL 2020. CEIDA. Publicacións da
Biblioteca e Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, a maior
parte dos materiais están dispoñibles en préstamo, e si non pode
achegarse ata a sede a recollelos, dispoñen dun servizo de envío
postal.
Estudo para elaborar unha guía de apoio á implementación dos
requisitos sobre RAP

36 de 38

BIBLIOGRAFÍA
RECURSOS ELECTRÓNICOS
Observatorio Eólico de Galicia (OEGA). Fundación Juana de Vega, a
Fundación Isla Couto e a Universidade de Vigo
Seis pasos para un planeta mais limpo e saudable despois da
pandemia do coronavirus
Declaración do Programa da ONU para o Medio Ambiente sobre o
COVID-19
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