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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 9 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade das resolucións de modificacións non substanciais de
autorizacións ambientais integradas. (Diario Oficial de Galicia, Num:
236, 23-11-2020, Páx: 46214)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da resolución pola que se revisa a autorización ambiental
integrada outorgada a Codisoil, S.A., para a súa planta de
almacenamento e tratamento de residuos no concello de Marín,
Pontevedra (expediente 2018-IPPC-M-97). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 231, 16-11-2020, Páx: 45309)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Comunitaria
Regulamento Delegado (UE) 2020/1676 da Comisión do 31 de agosto
de 2020 que modifica o artigo 25 do Regulamento (CE)
n.o
1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello sobre clasificación,
etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas no que respecta ás
pinturas a medida. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 379, 1311-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2020/1677 da Comisión do 31 de agosto
de 2020 que modifica o Regulamento (CE)
n.o 1272/2008 do
Parlamento Europeo e do Consello sobre clasificación, etiquetaxe e
envasado de substancias e mesturas a fin de mellorar a viabilidade
dos requisitos de información relacionados coa resposta sanitaria en
caso de urxencia. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 379, 1311-2020, Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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AUGAS MARÍTIMAS
Outras CCAA
CORRECCIÓN DE ERRATAS na Lei 8/2020, do 30 de xullo, de
protección e ordenación do litoral (Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya, Num: 8276, 20-11-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 26 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan especial de reforma interior da
UE Industrial II-04 Santo André de Comesaña, no concello de Vigo
(expediente 2020AAE2458; código 2326/2020). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 227, 10-11-2020, Páx: 44662)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal de
Triacastela (expediente 2020AAE2472, código 2337/2020). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 227, 10-11-2020, Páx: 44663)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal de Ribeira de
Piquín (expediente 2020AAE2471, código 2336/2020). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 227, 10-11-2020, Páx: 44664)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no cal se fai público o
informe ambiental estratéxico da delimitación do núcleo rural
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tradicional de Xubín, concello de Abadín (expediente 2020AAE2464).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 239, 26-11-2020, Páx: 46784)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello
de Padrenda (expediente 2020AAE2467, código 2329/2020). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 222, 03-11-2020, Páx: 43751)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello
de Trabada (expediente 2020AAE2465; código 2327/2020). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 222, 03-11-2020, Páx: 43754)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello
de Porqueira (expediente 2020AAE2469; código 2331/2020). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 222, 03-11-2020, Páx: 43753)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación do Plan parcial do solo
urbanizable programado número 6 (SUP-6) situado no lugar de Santa
Marta, no concello de Santiago de Compostela (expediente
2020AAE2477; código 2338/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num:
227, 10-11-2020, Páx: 44661)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 13
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das normas subsidiarias de planeamento do concello de Valdoviño
(expediente 2020AAE2478, código 2339/2020). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 234, 19-11-2020, Páx: 45802)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 2 do
proxecto sectorial do parque empresarial da Laracha, no concello da
Laracha (expediente 2020AAE2473, código 2333/2020). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 233, 18-11-2020, Páx: 45600)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello
de Cartelle (expediente 2020AAE2468, código 2330/2020). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 222, 03-11-2020, Páx: 43752)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello
de San Xoán de Río (expediente 2020AAE2466; código 2328/2020).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 222, 03-11-2020, Páx: 43755)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 10 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal
do monte veciñal en man común de Montouto, na parroquia de
Vilarmel, no concello de Quiroga (expediente 2020/0177). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 239, 26-11-2020, Páx: 46782)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 9 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico
Bustelo, nos concellos de Carballo e Coristanco (A Coruña) (clave do
expediente 2018/0024). (Diario Oficial de Galicia, Num: 238, 25-112020, Páx: 46575)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal no
monte veciñal en man común Couto de Mosteiro, na parroquia de
Soutadoiro, no concello de Carballeda de Valdeorras (Ourense)
(expediente 2020/0121). (Diario Oficial de Galicia, Num: 238, 25-112020, Páx: 46579)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de instalación para a
valorización de vehículos ao final da súa vida útil na parroquia de
Grandal, no concello de Vilarmaior (A Coruña) (expediente
2020/0064). (Diario Oficial de Galicia, Num: 233, 18-11-2020, Páx:
45602)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de construción dunha fosa
de xurro para granxa de vacún, na parroquia de Xanceda, no concello
de Mesía (A Coruña) (expediente 2018/0205). (Diario Oficial de
Galicia, Num: null, 19-11-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
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granxa de porcino de ceba, ata as 2.446 cabezas, na parroquia de
Vilacaíz, no concello do Saviñao (Lugo) (expediente 2020/0092).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 234, 19-11-2020, Páx: 45804)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade 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 Céltigos, no
concello de Frades (A Coruña) (expediente 2019/0101). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 235, 20-11-2020, Páx: 45986)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación de vacún de leite na parroquia de Ramil, no concello de
Castro de Rei (Lugo) (clave do expediente 2020/0075). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 236, 23-11-2020, Páx: 46210)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade 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 Cardeiro, no
concello de Boimorto (A Coruña) (clave do expediente 2020/0060).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 238, 25-11-2020, Páx: 46576)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 19 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da resolución pola que se revisa a autorización ambiental
integrada para unha explotación de porcas reprodutoras no lugar de
Pedrido, parroquia de Lea, concello de Friol, titularidade de Sociedad
Cooperativa Unimiño, S.C.G. (Diario Oficial de Galicia, Num: 229, 1211-2020, Páx: 45018)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 10 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha
nave avícola ata 70.986 polos de ceba, na parroquia de Friol, no
concello de Friol (expediente 2020/0095). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 237, 24-11-2020, Páx: 46394)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación avícola ata 64.738 polos de ceba, na parroquia de Pepín,
no concello de Castrelo do Val (Ourense) (expediente 2019/0148).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 235, 20-11-2020, Páx: 45984)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de
forestal a agrícola de varias parcelas, no monte veciñal en man
común de Barcela, na parroquia de Barcela, no concello de Arbo
(Pontevedra) (clave do expediente 2020/0115). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 238, 25-11-2020, Páx: 46577)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de implantación dun
establecemento comercial individual de Bricomart, no parque
empresarial das Gándaras, no concello de Lugo (expediente
2020/0005). (Diario Oficial de Galicia, Num: 233, 18-11-2020, Páx:
45603)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 1
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do proxecto sectorial para a implantación do centro de transportes e
terminal intermodal de Ponte Caldelas, no concello de Ponte Caldelas
(expediente 2020AAE2475). (Diario Oficial de Galicia, Num: 239, 2611-2020, Páx: 46783)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de explotación avícola
para 31.416 polos de ceba na parroquia de Bobadela a Pinta, no
concello de Xunqueira de Ambía (expediente 2018/0151). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 239, 26-11-2020, Páx: 46785)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal no
monte veciñal en man común Montes Baixos de Candeda e Domiz,
nas parroquias de Candeda e Domiz, no concello de Carballeda de
Valdeorras (Ourense) (clave do expediente 2020/0120). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 238, 25-11-2020, Páx: 46578)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de reforma e ampliación
de explotación de porcino en ciclo pechado na parroquia de Oleiros,
no concello de Toques (A Coruña) (expediente 2019/0141). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 235, 20-11-2020, Páx: 45985)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación dun centro
de valorización de residuos non perigosos na contorna do polígono
industrial da Granxa, na parroquia de Atios, no concello do Porriño
(Pontevedra) (expediente 2020/0029). (Diario Oficial de Galicia, Num:
235, 20-11-2020, Páx: 45987)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de explotación avícola,
con capacidade para 37.703 polos de ceba, na parroquia do Buriz, no
concello de Guitiriz (Lugo) (expediente 2020/0065). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 236, 23-11-2020, Páx: 46211)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
granxa de porcino de cebo, ata as 2.473 cabezas, na parroquia de
Castro de Rei de Lemos, no concello de Paradela (Lugo) (expediente
2020/0001). (Diario Oficial de Galicia, Num: 236, 23-11-2020, Páx:
46213)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental da modificación da autorización de
xestión de residuos na concesión da explotación Faro 2875, en
Pontevedra, promovido por Actividades Mineras La Xinde, S.L.
(expediente 2020/0119). (Diario Oficial de Galicia, Num: 233, 18-112020, Páx: 45601)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CAMBIO CLIMÁTICO
Local
Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES) Begonte (BOP Lugo, Num: 274, 28-11-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Aprobación do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible do
Concello de Fene (BOP A Coruña, Num: 196, 18-11-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Internacional
Instrumento de Aceptación polo que se aproba a Emenda de Doha ao
Protocolo de Kioto, adoptada en Doha o 8 de decembro de 2012.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 293, 06-11-2020, Páx: 96827)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Outras CCAA
Rectificación de erros da Resolución do 21 de outubro de 2020, da
Consellería de Medio Rural e Cohesión Territorial, pola que se
aproban as normas para o exercicio da pesca en augas continentais
do Principado de Asturias durante a campaña 2021. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 217, 10-11-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 17 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de
Política Forestal, pola que se modifica a Resolución do 2 de outubro
de 2017, da Dirección Xeral de Medio Ambiente, pola que se declara
emerxencia cinexética por motivos de protección do medio natural e
sanidade animal no territorio da Comunidade Autónoma de
Extremadura. (Diario Oficial de Extremadura, Num: 228, 25-11-2020,
Páx: 43947)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución de 26/11/2020, da Dirección Xeral de Medio Natural e
Biodiversidade, pola que se declara a caza de diversas especies como
actividade necesaria, de acordo co establecido no artigo 2 do Decreto
66/2020, do 29 de outubro, do Presidente da Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, como autoridade delegada disposta polo Real
Decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de
alarma para conter a propagación de infeccións

11 de 33

NORMATIVA
causadas pola
SARS- CoV-2, polo que se determinan medidas
específicas no ámbito do estado de alarma, posto en relación co
artigo 6 apartado 1, parágrafo j) do Real Decreto 926/2020, do 25 de
outubro. (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 240, 27-11-2020,
Páx: 51924)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decreto n.º 148/2020, do 12 de novembro, sobre autorización e
homologación de métodos de captura de especies cinexéticas
predadoras e asilvestradas - Rexión de Murcia (Boletín Oficial de la
Región de Murcia, Num: 267, 17-11-2020, Páx: 27008)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decreto n.º 152/2020, do 19 de novembro, polo que se regula a
práctica da cetrería na Rexión de Murcia e se crea o Rexistro de Aves
de Cetrería. (Boletín Oficial de la Región de Murcia, Num: 274, 25-112020, Páx: 28118)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros da Orde do 27 de marzo de 2020 Xeral de Vedas
de Caza para a tempada 2020/2021, da Comunidade Autónoma de
Extremadura. (Diario Oficial de Extremadura, Num: 214, 05-11-2020,
Páx: 39815)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Outras CCAA
Orde do 23 de outubro de 2020, pola que se modifica a Orde do 1 de
xuño de 2015, pola que se aproba o programa de actuación aplicable
nas zonas vulnerables á contaminación por nitratos procedentes de
fontes agrarias designadas en Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, Num: 214, 05-11-2020, Páx: 24)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Comunitaria
Regulamento (UE) 2020/1694 do Parlamento Europeo e do Consello
do 11 de novembro de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE)
n.o 168/2013 no que respecta a medidas específicas sobre vehículos
de fin de serie de categoría L en resposta á pandemia de COVID-19.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 381, 13-11-2020, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Comunitaria
Regulamento de Execución (UE) 2020/1667 da Comisión do 10 de
novembro de 2020 que modifica o Regulamento de Execución (UE)
2020/977 no que se refire ao período de aplicación das medidas
temporais en relación cos controis da produción de produtos
ecolóxicos. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 377, 11-112020, Páx: 5)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2020/1693 do Parlamento Europeo e do Consello
do 11 de novembro de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE)
2018/848, sobre produción ecolóxica e etiquetaxe dos produtos
ecolóxicos, no que respecta á data de aplicación e a outras datas que
nel se mencionan.. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 381, 1311-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

EDUCACIÓN E FORMACIÓN AMBIENTAL
Galicia
Resolución do 19 de novembro de 2020, da Dirección do Instituto
Español de Oceanografía, O.A., M.P., pola que se publica o Convenio
coa Universidade de Vigo, para a realización de prácticas académicas
externas do alumnado da Universidade. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 314, 01-12-2020, Páx: 108417)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Estatal
Real Decreto 932/2020, do 27 de outubro, polo que se establece
unha
cualificación profesional da familia profesional Seguridade e
Medio Ambiente, que se inclúe no Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionais, e modifícanse determinados reais
decretos de cualificaciones profesionais. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 304, 19-11-2020, Páx: 101252)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Outras CCAA
DECRETO 254/2020, do 10 de novembro, sobre Sustentabilidade
Enerxética da Comunidade Autónoma Vasca (Boletín Oficial del País
Vasco, Num: 229, 18-11-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2020, do vicepresidente segundo
e conseller de Vivenda e Arquitectura Bioclimática, pola que se
aproba o documento recoñecido para a calidade na edificación
denominado "Guía verde de medidas ambientais na contratación
pública no ámbito da edificación da Generalitat" (Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, Num: 8955, 18-11-2020, Páx: 45000)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ACORDO 85/2020, do 19 de novembro, da Xunta de Castilla y León,
polo que se aproba a estratexia rexional de vehículos de enerxías
alternativas en Castilla y León. (Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León, Num: 243, 23-11-2020, Páx: 46188)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 960/2020, do 3 de novembro, polo que se regula o
réxime económico de enerxías renovables para instalacións de
produción de enerxía eléctrica. (Boletín Oficial del Estado, Num: 291,
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04-11-2020, Páx: 96270)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Local
Corrección de erro ordenanza municipal reguladora de plantación e
tallas das masas forestais, conservación e fomento de especies
autóctonas - Concello de Oleiros (BOP A Coruña, Num: 194, 16-112020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva da Ordenanza municipal reguladora de
plantacións e tallas das masas forestais, conservación e fomento de
especies autóctonas - Oleiros (BOP A Coruña, Num: 190, 10-11-2020,
Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Galicia
DECRETO 180/2020, do 22 de outubro, polo que se aproba o Plan de
conservación do monumento natural Souto da Retorta, no concello
de Viveiro, Lugo. (Diario Oficial de Galicia, Num: 224, 05-11-2020,
Páx: 44033)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa
contra os Incendios Forestais. Concello de Laracha (BOP A Coruña,
Num: 203, 27-11-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
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ORDE AGM/1044/2020, do 9 de outubro, pola que se adaptan ao
marco territorial das Áreas Ambientais as Zonas de Intervención
definidas no anexo V do Decreto 167/2018, do 9 de outubro, do
Gobierno de Aragón, polo que se aproba o Plan Especial de
Protección Civil de Emerxencias por Incendios Forestais ( PROCINFO).
(Boletín Oficial de Aragón, Num: 219, 04-11-2020, Páx: 24940)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Galicia
RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se aproba a
rectificación dun erro material detectado na actualización do Plan
básico autonómico de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 232, 1711-2020, Páx: 45369)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS
Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de xullo de 2020 pola que se
habilitan
electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto
do órgano competente en materia de Calidade Ambiental e Cambio
Climático desta consellería e se habilitan na sede electrónica da
Xunta de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 43800, 04-11-2020,
Páx: 223)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Galicia
Resolución do 16 de novembro de 2020, da
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica
modificación do Convenio coa Universidade de
Compostela, para o estudo da mortalidade das

Confederación
a Adenda de
Santiago de
alisedas nos
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ecosistemas fluviais das concas hidrográficas Miño-Sil e Limia e a
proposta de medidas de xestión na conservación da biodiversidade
intraespecífica e interespecífica. (Boletín Oficial del Estado, Num:
309, 25-11-2020, Páx: 104843)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2020/1643 DA COMISIÓN do 5 de
novembro de 2020 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE) nº 540/2011 no que respecta a os períodos de aprobación das
substancias activas benzoato de denatonio, fosfuro de calcio,
haloxifop- P, imidacloprid, pencicurón e zeta- cipermetrina (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 370, 06-11-2020, Páx: 18)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/1763 da Comisión do 25 de
novembro de 2020 polo que se aproba o uso do formaldehído como
substancia activa existente en biocidas dos tipos de produto 2 e 3.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 397, 26-11-2020, Páx: 17)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2020/1633 da Comisión do 27 de outubro de 2020
polo que se modifican os anexos II, III, IV e V do Regulamento (CE)
n.o 396/2005 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta
aos límites máximos de residuos de azinfós- metilo, bentazona,
dimetomorfo,
fludioxonil,
flufenoxurón,
oxadiazón,
fosalón,
piraclostrobina, repelentes: aceite de resina e teflubenzurón en
determinados produtos. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
367, 05-11-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/1740 da Comisión do 20 de
novembro de 2020 polo que se establecen as disposicións necesarias
para a aplicación do procedemento de renovación da aprobación das
substancias activas de conformidade co Regulamento (CE) n.o
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1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, e polo que se
derroga o Regulamento de Execución (UE) n.o 844/2012 da Comisión.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 392, 23-11-2020, Páx: 20)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2020/1765 da Comisión do 25 de
novembro de 2020 pola que non se aproba o
clorofeno como
substancia activa existente para o seu uso en biocidas do tipo de
produto 2. (Diario Oficial de Galicia, Num: 397, 26-11-2020, Páx: 24)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2020/1771 DA COMISIÓN do 26
de novembro de 2020 polo que se aproba a masa de reacción de
ácido peracético
(PAA) e ácido peroxioctanoico (POOA) como
substancia activa existente para o seu uso en biocidas dos tipos de
produto 2, 3 e 4 (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: null, 27-112020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2020/1604 da Comisión, do 23 de outubro
de 2020, pola que se determinan, de conformidade co Regulamento
(UE) n.o 517/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre os
gases fluorados de efecto invernadoiro, os valores de referencia
para o período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de
decembro de 2023 de cada produtor ou importador que
comercializase legalmente hidrofluorocarburos no mercado da Unión
desde o 1 de xaneiro de 2015, segundo o notificado en virtude do
devandito Regulamento. (Diario Oficial de Galicia, Num: 364, 03-112020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/1712 da Comisión do 16 de
novembro de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE) n.o
37/2010 para clasificar a substancia lidocaína polo que respecta ao
seu límite máximo de residuos. (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 384, 17-11-2020, Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Regulamento de Execución (UE) 2020/1685 da Comisión do 12 de
novembro de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE) n.o
37/2010 para clasificar a substancia bupivacaína polo que respecta
ao seu límite máximo de residuos. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 379, 13-11-2020, Páx: 44)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Local
Bases reguladoras de subvencións ás entidades medio ambientais
para o ano 2020 - Concello das Pontes de García Rodríguez (BOP A
Coruña, Num: 191, 11-11-2020)
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro. Consultar o punto primeiro das
bases.
Obxecto: Dar apoio ás entidades medio ambientais e contribuír para que acaden os
obxectivos que lles son propios, a fomentar a participación da cidadanía en cada ámbito de
actuación, contribuíndo deste xeito a impulsar a democratización da sociedade.
Convoca: Concello das Pontes de García Rodríguez
Prazo: DEZ días, contados a partir do día seguinte ao da publicidade do extracto da
convocatoria no BOP.

Modificación das bases reguladoras das axudas a entidades sen fins
de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no
ámbito do medio ambiente no 2020. (BOP A Coruña, Num: 191, 1111-2020)
Destinatarios: Poderán participar na convocatoria as entidades privadas sen ánimo de lucro
legalmente constituídas, creadas cunha antigüidade mínima de dous anos anteriores á data
de finalización do prazo de solicitude, que figuren inscritas no rexistro administrativo creado
polo Decreto 226/2007, do 22 de novembro (consultar a base 6).
Obxecto: Regular a concesión de subvencións por parte da Deputación da Coruña, en réxime
de concorrencia competitiva, para financiar proxectos de actividades que se desenvolvan na
Provincia da Coruña no ámbito do medio ambiente, que se realicen no período comprendido
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2020 (consultar base 2).
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Consultar a base 7.2.

Galicia
RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2020 pola que se modifica a
Resolución do 14 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o programa Fábrica do futuro, fábrica
intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria),
orientado a proxectos de investigación industrial, desenvolvemento
experimental e innovación centrados en tecnoloxías industriais
innovadoras dentro da iniciativa Industrias 4.0-captación de
investimentos,
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
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2020 (código de procedemento IN854A) (Diario Oficial de Galicia
número 173, do 27 de agosto). (Diario Oficial de Galicia, Num: 241,
30-11-2020, Páx: 47112)
Destinatarios: Consultar o artigo 1 desta resolución.
Obxecto: Consultar a Resolución do 14 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras.
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

ORDE do 10 de novembro de 2020 pola que se amplía o prazo de
xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da 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: 233, 18-11-2020, Páx: 45493)
Destinatarios: Consultar a Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras.
Obxecto: Consultar a Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: Consultar a Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras.

RESOLUCIÓN do 16 de novembro 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: 233, 18-11-2020, Páx: 45553)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan
distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación xestionadas polo Instituto
Galego da Vivenda e Solo para o ano 2020 (DOG núm.38 do 26 de febreiro).
Obxecto: Consultar a Resolución do 6 de febreiro de 2020
Convoca: Instituto Galego da Vivenda e Solo
Prazo: Consultar a Resolución do 6 de febreiro de 2020

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2020 pola que se convoca o
Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en
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edificios
existentes,
con
carácter
plurianual
(código
de
procedemento VI406C). (Diario Oficial de Galicia, Num: 225, 06-112020, Páx: 44252)
Destinatarios: a) As persoas físicas que sexan propietarias de vivendas unifamiliares ou de
edificios de tipoloxía residencial colectiva ou de vivendas e locais existentes nestes últimos
edificios.
b) As comunidades de persoas propietarias o as agrupacións de comunidades de persoas
propietarias de edificios residenciais de uso vivenda, constituídas conforme o disposto polo
artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.
c) As persoas propietarias que de forma agrupada sexan propietarias de edificios que reúnan
os requisitos establecidos no artigo 396 do Código civil e non outorgasen o título constitutivo
de propiedade horizontal.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto convocar o Programa de axudas para actuacións
de rehabilitación enerxética en edificios existentes, para a anualidade 2021, con carácter
plurianual (código de procedemento VI406C).
As subvencións deste programa rexeranse polas bases reguladoras deste programa contidas
no Real decreto 737/2020, do 4 de agosto, publicado no Boletín Oficial del Estado núm. 212,
do 6 de agosto.
Convoca: Instituto Galego de Vivenda e Solo
Prazo: Desde o día 2 de xaneiro ata o 31 de xullo de 2021.

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, pola que se dá
publicidade das axudas concedidas ao abeiro da 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: 236, 23-11-2020, Páx: 46085)
Destinatarios: Consultar Anexo
Obxecto: 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). (DOG núm. 92, do 13 de maio)
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar Orde do 5 de maio de 2020.

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2020 pola que se redistribúen os
créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 19
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de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se
anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías
renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofinanciadas polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa
operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento
IN421G). (Diario Oficial de Galicia, Num: 227, 10-11-2020, Páx:
44595)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 19 de xuño pola que se establecen as bases
reguladoras.
Obxecto: Consultar a Resolución do 19 de xuño
pola que se establecen as bases
reguladoras.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia (Inega)
Prazo: Consultar a Resolución do 19 de xuño pola que se establecen as bases reguladoras.

RESOLUCIÓN do 16 novembro de 2020 pola que se amplía o prazo
establecido no artigo 30.1 da Resolución do 3 de agosto de 2020 pola
que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria
de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para os anos
2020 e 2021, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG número 161, do
12 de agosto). (Diario Oficial de Galicia, Num: 236, 23-11-2020, Páx:
46135)
Destinatarios: Resolución do 3 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía
fotovoltaica, para os anos 2020 e 2021, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados
do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG número 161, do 12 de agosto).
Obxecto: Consultar Resolución do 3 de agosto de 2020.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Ampliando o prazo ata o 28 de febreiro de 2021.

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2020 pola que se amplía o prazo
de xustificación das subvencións previstas no ordinal décimo terceiro
da Resolución do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan
distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación
xestionadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo para o ano 2020
(código de procedemento VI422E), programas de fomento de mellora
da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento
da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da
accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018–2021.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 237, 24-11-2020, Páx: 46337)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 6 de febreiro de 2020.
Obxecto: Consultar a Resolución do 6 de febreiro de 2020.
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Convoca: Instituto Galego da Vivenda e Solo
Prazo: Consultar a Resolución do 6 de febreiro de 2020.

Estatal
Convocatoria EMPREGA da Fundación Biodiversidade de apoio á
contratación de persoas desempregadas na economía verde e azul
Destinatarios: Convocatoria dirixida a persoas xurídicas privadas con e sen ánimo de lucro
e tamén a persoas físicas que actúen como empregadoras, ambas con sede en España
Obxecto: Emprego en entidades vinculadas á economía verde ou azul ou que contribúa a
unha liña de negocio sostible ou á xestión dunha mellora ambiental na entidade.
Convoca: Fundación Biodiversidad
Prazo: Ata setembro de 2021 (o prazo comeza o 20 de febreiro de 2021).

Convocatoria de proxectos de formación e asesoramento
economía verde e azul. (Convocatoria MELLORA 2020)

en

Destinatarios: Poden presentarse persoas xurídicas públicas ou privadas, con ou sen ánimo
de lucro, con sede en España
Obxecto: Proxectos de formación e asesoramento dirixidos a persoas traballadoras (por
conta propia ou allea) relacionados coa economía verde e azul.
Convoca: Fundación Biodiversidad
Prazo: Prazo aberto ata o 15 de decembro de 2020 ás 14:00 horas.

Extracto da Resolución do 24 de novembro de 2020, da Dirección
Xeral da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, F. S. P.
(FECYT), pola que se publica a Convocatoria do procedemento de
concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para o
fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 313, 30-11-2020, Páx: 59111)
Destinatarios: Poderá ser solicitante e beneficiaria das axudas, as entidades indicadas no
artigo 4 da Convocatoria con personalidade xurídica propia, sempre que estean validamente
constituídas e teñan residencia fiscal ou establecemento permanente en España.
Obxecto: Regular o procedemento de concesión de axudas para o financiamento de accións
de fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación, que se desenvolvan a través
das seguintes liñas de actuación:
1. Cultura científica, tecnolóxica e da innovación.
2. Educación e vocacións científicas.
3. Ciencia Cidadá.
4. Redes de comunicación e divulgación da ciencia e a innovación.
5. Fomento do pensamento crítico.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: Finalizará o 26 de xaneiro de 2021 ás 13:00 horas (hora peninsular española).

Extracto da Resolución do 11 de novembro de 2020 da Presidencia da
Axencia Estatal de Investigación, pola que se aproba a convocatoria
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2020 de axudas a «Proxectos de I+D+i». (Boletín Oficial del Estado,
Num: 302, 17-11-2020, Páx: 55804)
Destinatarios: Poderán ser entidades beneficiarias das axudas obxecto desta convocatoria,
de conformidade co artigo 3 da orde de bases reguladoras, as universidades, os centros
públicos de I+D+i, os centros tecnolóxicos e as entidades públicas e privadas sen ánimo de
lucro vinculadas á ciencia, a tecnoloxía, a investigación e a innovación, que teñan
personalidade xurídica propia, estean validamente constituídas e teñan residencia fiscal ou
un establecemento permanente en España. Tamén poderán ser entidades beneficiarias os
centros de I+D a que se refire a disposición adicional décimo cuarta da Lei 14/2011, do 1 de
xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, e os centros públicos de I+D+i de
investigación agraria ou alimentaria dependentes das Comunidades Autónomas, integrados
no sistema INIA-CCAA.
Obxecto: Orde CNU/320/2019, do 13 de marzo, pola que se aproban as bases reguladoras
para a concesión de axudas públicas no marco do Programa Estatal de Xeración de
Coñecemento e Fortalecemento Científico e Tecnolóxico do Sistema de I+D+i e no marco do
Programa Estatal de I+D+i Orientada aos Retos da Sociedade, do Plan Estatal de
Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2017-2020, destinadas a organismos de
investigación e de difusión de coñecementos.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: Dende o 26 de novembro de 2020 ata o 17 de decembro de 2020

Unión europea
Convocatoria Pacto Verde Europeo - (EU Green Deal)
Destinatarios: Consultar ligazón
Obxecto: Ten como obxectivo mobilizar a investigación e a innovación para fomentar unha
transición social xusta e sustentable, co propósito de "non deixar a ninguén atrás".
Principais liñas de investigación:
-Aumento da ambición climática.
-Da granxa á mesa.
-Servizos de biodiversidade e ecosistemas.
-Ambiente libre de tóxicos e cero contaminación.
-Fortalecendo o noso coñecemento en apoio da EGD.
Convoca: European Commission
Prazo: Ata o 21 de xaneiro de 2021

Consorcio busca participantes en topic LC-GD-8.1
Destinatarios: Buscan coordinador, pemes ou investigación institutos, para acordos de
cooperación en investigación no campo de tecnoloxías de remediación e tratamento de
augas, detección e vixilancia de contaminantes, avaliacións económicas e sociais e / ou
hidroloxía
Obxecto: Un consorcio de tres departamentos universitarios italianos está interesado na
convocatoria H2020- LC- GD para implementar estratexias para predicir, controlar e reducir a
contaminación por
PFAS (substancias
perfluoralquilo) en chans, acuíferos e arroios
receptores.
Convoca: Enterprise Europe Network
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Prazo: Data límite o 26 de xaneiro de 2021.

EMPREGO PÚBLICO
Local
Resolución do 16 de novembro de 2020, do Concello de Ames (A
Coruña), referente á convocatoria para proveer unha praza. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 307, 23-11-2020, Páx: 103509)
Destinatarios: No «Boletín oficial da provincia da Coruña» número 163, do 30 de setembro
de 2020, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:
Unha praza de responsable da aula da Natureza, pertencente á escala de Administración
Especial, subescala de Servizos Especiais, Subgrupo A1, mediante o sistema de concursooposición. Publicouse, así mesmo, un extracto da convocatoria no «Diario Oficial de Galicia»
número 231, do 16 de novembro de 2020.
Obxecto: No «Boletín oficial da provincia da Coruña» número 163, do 30 de setembro de
2020, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:
Unha praza de responsable da aula da Natureza, pertencente á escala de Administración
Especial, subescala de Servizos Especiais, Subgrupo A1, mediante o sistema de concursooposición. Publicouse, así mesmo, un extracto da convocatoria no «Diario Oficial de Galicia»
número 231, do 16 de novembro de 2020.
Convoca: Concello de Ames
Prazo: 20 días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación desta resolución no BOE.-

PREMIOS
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.
Convoca: Fundación Conama
Prazo: Ampliado ata o 18 de decembro

Concurso de Ecodeseño Conama 2020
Destinatarios: Dúas categorías diferenciadas: proxectos desenvolvidos por Gran Empresa e,
doutra banda, Pemes e Autónomos. Entre os proxectos presentados preseleccionaranse cinco
finalistas por categoría, que poderán defender a súa candidatura cunha presentación durante
o Congreso Nacional do Medio Ambiente, programado do 19 ao 22 de abril de 2021.
Obxecto: Conama 2020 premiará aqueles produtos, servizos e modelos de negocio que se
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deseñen pensando en reducir o seu impacto ambiental. Terceira edición do concurso de
Ecodiseño, un recoñecemento á innovación para avanzar cara a un desenvolvemento
sostible.
Convoca: Fundación Conama
Prazo: O prazo está aberto ata o 4 de decembro de 2020.
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ACTIVIDADES
CURSOS
Galicia
Oferta Formativa ONLINE da Universidade Popular de Ourense para o
curso 2021
Contido:
• Sistemas De Información Xeográfica: Elaboración de Cartografía Dixital (Arcgis) –
Introducción (60 H)
• Sistemas de Información Xeográfica Aplicados á Xestión do Territorio (Arcgis) – Avanzado (60
H)
• Educador/a e Intérprete Ambiental (100 H)
• Sistemas Appcc e Practicas de Hixiene na Industria Alimentaria (60 H)
Lugar: On line
Organizador: Concellería de Educación. Concello de Ourense.
Data de inicio: 02-02-2021
Data de fin: 30-09-2021

FEIRAS
Internacional
Pollutec - Feira para a industria ambiental e enerxética
Contido: O Pollutec de Chassieu é unha das feiras internacionais máis importantes para a
industria do medio ambiente e enerxía. Lévase a cabo cada dous anos e proporciona aos
especialistas dos equipos, tecnoloxías e servizos ambientais neste ámbito para os profesionais de
todos os sectores que teñen algo que ver co medio ambiente. A exposición está dividida en 9
áreas: residuos e reciclaxe de residuos, auga e augas residuais, enerxía, instrumentacion metroloxía - automatización, aire, riscos, sitios e solos, produtos sostibles e desenvolvemento
sostible e organizacións e institucións nacionais e rexionais. O Pollutec acompáñase dunha
conferencia, que reúne a expertos de todo o mundo para discutir solucións innovadoras
cambiando e reducindo o impacto das accións humanas sobre o medio ambiente.
Lugar: Chassieu, Francia
Organizador: Reed Expositions France
Data de inicio: 01-12-2020
Data de fin: 04-12-2020

SEMINARIOS
Estatal
Webinario
2020"

EUROPARC-España

"Premio

Experiencias

Inspiradoras

Contido: O 4 de decembro ás 12.00 terá lugar o webinario EUROPARC-España "Premio
Experiencias Inspiradoras 2020" no que os responsables dos proxectos premiados poderán
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presentar as claves das experiencias recoñecidas na última edición.
Lugar: En liña
Organizador: EUROPARC-España
Data de inicio: 04-12-2020
Data de fin: 04-12-2020

Unión europea
Estudo para unha descarbonización eficiente en custos
Contido: Presentación dun importante estudo no que se examinan os principais factores
necesarios para garantir unha política enerxética de descarbonización rendible para a UE, así
como un "Informe de política" sobre o futuro sistema de garantías de orixe para regular o futuro
mercado baseado na integración do sector enerxético da UE.
Lugar: Webinar
Organizador: Escola de Regulación de Florencia, del European University Institute
Data de inicio: 03-12-2020
Data de fin: 03-12-2020

Webinario sobre o Cluster Eureka EUROGIA
Contido: Impulso de novos proxectos internacionais de cooperación en I+D +i, centrados de
maneira xenérica no impulso e implantación das tecnoloxías que dan apoio ás Enerxías
Renovables, nun camiño de substitución progresiva e abandono da xeración eléctrica con
combustibles fósiles.
Lugar: Online
Organizador: Eureka
Data de inicio: 09-12-2020
Data de fin: 09-12-2020

Internacional
3ª convocatoria INNO ESPAMAROC ENERGY
Contido: Os obxectivos deste seminario online son:
-presentar os ecosistemas de Marrocos e España no sector das enerxías,
-explicar as características e requisitos da 3ª edición da convocatoria conxunta España - Marrocos
de proxectos de I+D+i na área das Enerxías ( INNO ESPAMAROC ENERGY),
-coñecer a experiencia dos beneficiarios dunha axuda INNO ESPAMAROC ENERGY,
-ter a ocasión de facer networking e manter reunións virtuais con outros asistentes ao evento.
Lugar: En liña
Organizador: CDTI E.P.E e a axencia marroquí IRESEN
Inscrición: Rexistro obrigatorio
Data de inicio: 10-12-2020
Data de fin: 10-12-2020
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XORNADAS
Estatal
Xornada de Presentación de Horizonte Europa
Contido: O obxectivo fundamental da Xornada é dar a coñecer ás entidades españolas os
obxectivos, a estrutura e as prioridades do próximo Programa Marco de Investigación e
Innovación da Unión Europea para o período 2021-2027.
Lugar: Online
Organizador: CDTI e o Ministerio de Ciencia e Innovación
Data de inicio: 02-12-2020
Data de fin: 03-12-2020

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Biomasa-AP
Contido: Proxecto transfronteirizo cuxo obxectivo é a mellora das capacidades dos centros de
I+D das rexións de Galicia e Norte de Portugal, para optimizar a explotación e o uso da biomasa
procedente de restos de poda, matogueiras, vide e kiwi.
Organizador: Energilab

Unión europea
Circular economy research & innovation for a green recovery
Contido: Explorará como o deseño e o financiamento eficientes da investigación e a innovación
na economía circular poden apoiar ás nacións cos seus plans de recuperación económica.
Lugar: Online
Organizador: EIT Climate-KIC
Data de inicio: 01-12-2020
Data de fin: 01-12-2020
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BIBLIOGRAFÍA
MONOGRAFÍAS
Primeiro atlas de especies de abellas do mundo
Boletín Nº 31 - Centro de Documentación do CEACV, Novembro 2020
Boletín informativo do segundo semestre do proxecto Interreg
Europe, LINDANET
Catálogo aberto do Patrimonio Cultural Inmaterial da Rede Española
de Reservas da Biosfera 2019. OAPN
Estratexia Nacional de Infraestrutura Verde e da Conectividade e
Restauración Ecolóxicas. MITECO, 2020
Guía de Recursos Educativos sobre Lixo Mariño. CEIDA
Boletín da Rede Española de Reservas da Biosfera. Nº 29, outubro
2020
A calidadE do aire en Europa — Informe de 2020. EEA Report No
09/2020

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Contas de cobertura terrestre:
ambiental xeoespacial. AEMA.

un

enfoque

da

contabilidade

Carbon pricing. Principais logros en Europa e opcións para unha
descarbonización profunda
Plans hidrolóxicos do segundo ciclo (2015-2021). Ministerio para a
Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Aplicación que permite
consultar a información reportada á Comisión Europea sobre os plans
hidrolóxicos de segundo ciclo de planificación.
Plataforma sobre Adaptación ao Cambio Climático AdapteCCa
NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS OUTUBRO 2020. CEIDA. Publicacións da
Biblioteca e Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, a maior
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parte dos materiais están dispoñibles en préstamo, e si non pode
achegarse ata a sede a recollelos, dispoñen dun servizo de envío
postal.
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