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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 15 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución pola que se revisa a autorización ambiental integrada
outorgada a Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U. para a súa planta
de fabricación de ferroaliaxes situada no concello de Cee, A Coruña
(expediente 2018-IPPC-M-22). (Diario Oficial de Galicia, Num: 152,
30-07-2020, Páx: 30075)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución pola que se revisa a autorización ambiental integrada
outorgada a Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U. para a súa planta
de fabricación de ferroaliaxes situada no concello de Dumbría, A
Coruña (expediente 2018-IPPC-M-23). (Diario Oficial de Galicia, Num:
152, 30-07-2020, Páx: 30076)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de xullo 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
2015-IPPC-92-306. (Diario Oficial de Galicia, Num: 149, 27-07-2020,
Páx: 29628)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
DECRETO 81/2020, do 30 de xuño, de seguridade industrial - Pais
Vasco (Boletín Oficial del País Vasco, Num: 137, 14-07-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ATMOSFERA E CLIMA
Outras CCAA
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NORMATIVA
DECRETO 56/2020, do 15 de xullo, do Consello de Goberno, polo que
se aproban Instrucións Técnicas en materia de vixilancia e control e
criterios comúns que definen os procedementos de actuación dos
organismos de control autorizados das emisións atmosféricas das
actividades incluídas no catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras da atmosfera. (Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, Num: 176, 22-07-2020, Páx: 86)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Corrección de erros do Regulamento Delegado (UE) 2020/784 da
Comisión, do 8 de abril de 2020, polo que se modifica o anexo I do
Regulamento (UE) 2019/1021 do Parlamento Europeo e do Consello
no que respecta á inclusión na lista do ácido perfluorooctanoico
(PFOA), os seus sales e as substancias afíns ao PFOA (Diario Oficial
de la Unión Europea, Num: 220, 09-07-2020, Páx: 11)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 25 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de protección e rehabilitación
do núcleo vello de Cariño (expediente 2020AAE2437; código
2301/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 138, 13-07-2020, Páx:
27861)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación do Catálogo do Plan xeral de
ordenación municipal de Cariño (expediente 2020AAE2436; código
2300/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 140, 15-07-2020, Páx:
28217)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 18 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
ambiental
estratéxica
correspondente
ao
procedemento
de
avaliación ambiental estratéxica ordinaria da modificación puntual
das normas subsidiarias no ámbito dos terreos da cooperativa Canal
IV, concello das Pontes de García Rodríguez (expediente
2017AAE1999; código 1899/2017). (Diario Oficial de Galicia, Num:
130, 02-07-2020, Páx: 26258)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan parcial do sector SP 16-I, no concello
de Caldas de Reis, promovido por Frigo Almisa, S.L. (expediente
2020AAE2431; código 2299/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num:
130, 02-07-2020, Páx: 26259)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 3 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 11 do Plan
xeral de ordenación municipal para adaptar a normativa do réxime
de fóra de ordenación á Lei 2/2016, no concello do Carballiño
(expediente 2020AAE2442; código 2304/2020). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 147, 23-07-2020, Páx: 29240)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 23 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de nova fábrica de produción de
pensos no polígono industrial Área 33 de Silleda, no concello de
Silleda, Pontevedra (expediente 2020/0004). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 136, 09-07-2020, Páx: 27387)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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NORMATIVA
ANUNCIO do 10 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal no monte
veciñal en man común Comunal de Parada da Serra, na parroquia de
Parada da Serra, no concello da Gudiña, Ourense (expediente
2019/0156). (Diario Oficial de Galicia, Num: 151, 29-07-2020, Páx:
29891)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución pola que se revisa a autorización ambiental integrada
para o complexo industrial de San Cibrao, plantas de alumina e de
aluminio, titularidade de Alúmina Española, S.A. e de Aluminio
Español, S.L.U., concellos de Cervo e Xove (Lugo). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 151, 29-07-2020, Páx: 29894)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución pola que se modifica e se revisa a autorización ambiental
integrada para a planta de aluminio de Alu Ibérica LC, S.L. no
concello da Coruña. (Diario Oficial de Galicia, Num: 151, 29-07-2020,
Páx: 29893)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola de varias parcelas na parroquia de Maceira, no concello de
Lalín (expediente 2019/0162). (Diario Oficial de Galicia, Num: 145,
21-07-2020, Páx: 28926)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución do 25 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental, pola que se formula informe de impacto
ambiental do proxecto de Desmantelamento do Grupo 1 da Central
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Térmica de Meirama, en Cerceda (A Coruña). (Boletín Oficial del
Estado, Num: 197, 20-07-2020, Páx: 54440)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ANUNCIO do 8 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de ampliación da capacidade da
EDAR (estación depuradora de augas residuais) existente nunha
fábrica de queixo en Vilalba, no concello de Vilalba (Lugo)
(expediente 2019/0109). (Diario Oficial de Galicia, Num: 149, 27-072020, Páx: 29624)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de explotación avícola con
capacidade para 27.627 polos campeiros, na parroquia de Vilatuxe,
no concello de Lalín (Pontevedra) (expediente 2019/0009). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 149, 27-07-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de instalación de valorización de
subprodutos para a obtención de enerxía nun matadoiro e planta de
transformación en Álceme, no concello de Rodeiro (expediente
2018/0250). (Diario Oficial de Galicia, Num: 146, 22-07-2020, Páx:
29035)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha granxa, ata
260.496 prazas, de polos de ceba na parroquia de Goberno, no
concello de Castro de Rei (clave do expediente 2018/0064). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 146, 22-07-2020, Páx: 29036)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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NORMATIVA
CAMBIO CLIMÁTICO
Comunitaria
Decisión de Execución (UE) 2020/1035 da Comisión do 3 de xuño de
2020 pola que se confirma ou modifica o cálculo provisional das
emisións medias específicas de CO2 e os obxectivos de emisións
específicas dos fabricantes de turismos e vehículos comerciais
lixeiros correspondentes ao ano natural 2018, en aplicación do
Regulamento (UE) 2019/631 do Parlamento Europeo e do Consello.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 227, 16-07-2020, Páx: 37)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2020/1044 da Comisión do 8 de maio de
2020 que completa o Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento
Europeo e do Consello no que respecta a os valores para os
potenciais de quecemento global e as directrices para os inventarios,
así como no que respecta ao sistema de inventario da Unión, e polo
que se derroga o Regulamento Delegado (UE) nº 666/2014 da
Comisión. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 230, 17-07-2020,
Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/1079 da Comisión do 20 de
xullo de 2020 relativo á verificación e corrección dos datos a que se
refire o Regulamento (UE) 2018/956 sobre o seguimento e a
comunicación das emisións de CO2 e o consumo de combustible dos
vehículos pesados novos (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
235, 22-07-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se establece un
período de veda na ría de Pontevedra para a captura do choco.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 146, 22-07-2020, Páx: 28999)
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NORMATIVA
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se establece un
período de veda na ría de Arousa para a captura do choco. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 148, 24-07-2020, Páx: 29323)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se establece un
período de veda na ría de Vigo para a captura do choco. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 146, 22-07-2020, Páx: 29001)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

Outras CCAA
RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2020, do director xeral de Medio
Natural e Avaliación Ambiental, de desenvolvemento da Orde 1/2019,
do 11 de xullo, da Conselleria de Agricultura, Desenvolvemento
Rural, Emerxencia Climática e Transición Ecolóxica, pola que se fixan
os períodos hábiles e as normas de caza nas zonas comúns e
establécense outras regulacións nos cotos de caza e zonas de caza
controlada na Comunitat Valenciana, para o período 2020/2021.
(Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Num: 8852, 08-07-2020,
Páx: 26412)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CORRECCIÓN de erros da Orde AGM/538/2020, do 25 de xuño, pola
que se aproba o Plan Xeral de Caza de Aragón para a tempada 20202021. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 134, 08-07-2020, Páx: 15103)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE AGM/538/2020, do 25 de xuño, pola que se aproba o Plan Xeral
de Caza de Aragón para a tempada 2020-2021. (Boletín Oficial de
Aragón, Num: 131, 03-07-2020, Páx: 14604)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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ORDE FORAL 86E/2020, do 16 de xuño, da Conselleira de
Desenvolvemento Rural e Medio Ambiente, pola que se aproba a
disposición xeral de vedas de caza para a tempada 2020-2021.
(Boletín Oficial de Navarra, Num: 151, 10-07-2020, Páx: 6644)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN ARP/1835/2020, do 23 de xullo, pola que se modifica a
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: 8187, 28-07-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE 1528/2020, do 16 de xullo, da Consellería de Medio Ambiente,
Ordenación do Territorio e Sustentabilidade, pola que se fixan as
limitacións e épocas hábiles de caza que rexerán durante a tempada
2020-2021. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Num: 180,
27-07-2020, Páx: 34)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde STE/37/2020, do 9 de xullo, pola que se fixan as limitacións e
períodos hábiles de caza na Comunidade Autónoma de La Rioja, para
a tempada cinexética 2020-2021 (Boletín Oficial de La Rioja, Num:
87, 15-07-2020, Páx: 8183)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erro da Orde STE/37/2020, do 9 de xullo, pola que se
fixan as limitacións e períodos hábiles de caza na Comunidade
Autónoma de La Rioja, para a tempada cinexética 2020-2021 (Boletín
Oficial de La Rioja, Num: 90, 22-07-2020, Páx: 8460)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Comunitaria
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NORMATIVA
Regulamento de Execución (UE) 2020/977 da Comisión do 7 de xullo
de 2020 polo que se establecen excepcións ao disposto nos
Regulamentos (CE) Nº 889/2008 e (CE) Nº 1235/2008 en relación cos
controis da produción de produtos ecolóxicos, debido á pandemia de
COVID-19. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 1217, 08-072020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2020/987 da Comisión do 20 de xaneiro
de 2020 polo que se corrixen determinadas versións lingüísticas do
Regulamento Delegado (UE)
Nº 1254/2014, que complementa a
Directiva 2010/30/UE do Parlamento Europeo e do Consello polo que
respecta á etiquetaxe enerxética das unidades de ventilación
residenciais. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 221, 10-072020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2020/1000 da Comisión do 9 de xullo de 2020 que
corrixe determinadas versións lingüísticas do Regulamento (UE) Nº
1253/2014, polo que se desenvolve a Directiva 2009/125/CE do
Parlamento Europeo e do Consello no que se refire aos requisitos de
deseño ecolóxico aplicables ás unidades de ventilación. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 221, 10-07-2020, Páx: 105)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1059 DA COMISIÓN do 27 de
abril de 2020 polo que se corrixen determinadas versións lingüísticas
dos Regulamentos Delegados (UE) nº 1059/2010, (UE) nº 1060/2010,
(UE) nº 1061/2010, (UE) nº 1062/2010, (UE) nº 626/2011, (UE) nº
392/2012 e (UE) nº 874/2012 en canto á etiquetaxe de determinados
produtos relacionados coa enerxía (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 232, 20-07-2020, Páx: 28)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Outras CCAA
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Lei 1/2020, do 13 de xullo, para a mellora das condicións térmicas e
ambientais dos centros educativos andaluces mediante técnicas
bioclimáticas e uso de enerxías renovables. (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, Num: 138, 20-07-2020, Páx: 12)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde TED/627/2020, do 3 de xullo, pola que se establecen
orientacións de política enerxética á Comisión Nacional dos Mercados
e a Competencia. (Boletín Oficial del Estado, Num: 188, 09-07-2020,
Páx: 49003)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 15 de xullo 2020, do Congreso dos Deputados, pola
que se ordena a publicación do Acordo de convalidación da Real
Decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño, polo que se aproban medidas en
materia de enerxía e noutros ámbitos para a reactivación económica.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 196, 18-07-2020, Páx: 53498)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Regulamento de Execución (UE) 2020/1001 da Comisión do 9 de xullo
de 2020 polo que se establecen as modalidades de aplicación da
Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que
respecta ao funcionamento do Fondo de Modernización de apoio aos
investimentos dirixidos a modernizar os sistemas enerxéticos e
mellorar a eficiencia enerxética en determinados Estados membros.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 221, 10-07-2020, Páx: 107)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Outras CCAA
Anuncio polo que se fai pública para xeral coñecemento a aprobación
do Plan anual de aproveitamentos en montes de utilidade pública na
Región de Murcia para o ano 2020. (Boletín Oficial de la Región de
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Murcia, Num: 167, 21-07-2020, Páx: 16595)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais - Concello de Montederramo (BOP
Ourense, Num: 162, 16-07-2020, Páx: 5)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Outras CCAA
ORDE 5/2020, do 17 de xullo, da Vicepresidencia Segunda e
Conselleria de Vivenda e Arquitectura Bioclimática, pola que se crea
o Consell de Participación Cidadá sobre Hábitat Sustentable (Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, Num: 8865, 24-07-2020, Páx:
28390)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECRETO 73/2020, do 21 de xullo, de creación do Banco de Sementes
da Generalidad de Cataluña. (Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya, Num: 8184, 23-07-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decreto 34/2020, do 14 de xullo, polo que se modifica o Decreto
38/2018, do 5 de xuño, polo que se crea a Comisión de Seguimento
da Axenda 2030. (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 145, 2207-2020, Páx: 16043)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde CIN/658/2020, do 13 de xullo pola que se crea a Red de eCiencia (REC). (Boletín Oficial del Estado, Num: 196, 18-07-2020, Páx:
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53509)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Decisión do Comité Mixto do EEE nº 96/2019 do 29 de marzo de 2019
pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE
[2020/844] (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 210, 02-072020, Páx: 82)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 94/2019 do 29 de marzo de 2019
pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE
[2020/842] (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 210, 02-072020, Páx: 80)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 92/2019 do 29 de marzo de 2019
pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE
[2020/840] (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 210, 02-072020, Páx: 78)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE Nº 93/2019 do 29 de marzo de
2019 pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo
EEE [2020/841] (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 210, 02-072020, Páx: 79)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 95/2019 do 29 de marzo de 2019
pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE
[2020/843] (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 210, 02-072020, Páx: 81)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Decisión do Comité Mixto do EEE nº 23/2019, do 8 de febreiro de
2019, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo
EEE. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 228, 16-07-2020, Páx:
36)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 24/2019, do 8 de febreiro de
2019, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo
EEE. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 228, 16-07-2020, Páx:
37)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 25/2019, do 8 de febreiro de
2019, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo
EEE. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 228, 16-07-2020, Páx:
39)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 27/2019, do 8 de febreiro de
2019, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo
EEE. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 228, 16-07-2020, Páx:
41)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 26/2019, do 8 de febreiro de
2019, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo
EEE. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 228, 16-07-2020, Páx:
40)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 28/2019, do 8 de febreiro de
2019, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo
EEE. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 228, 16-07-2020, Páx:
42)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Galicia
DECRETO 96/2020, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento
da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 135, 08-07-2020, Páx: 27042)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2020 pola que se dá publicidade do
Plan de inspección urbanística para os anos 2020-2021. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 149, 27-07-2020, Páx: 29558)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Real Decreto 692/2020, do 21 de xullo, para a adaptación da xestión
do canon de ocupación e aproveitamento do dominio público
marítimo-terrestre regulado no artigo 84 da Lei 22/1988, do 28 de
xullo, de Costas, ás medidas excepcionais adoptadas polas
autoridades sanitarias para facer fronte á emerxencia provocada
polo COVID-19. (Boletín Oficial del Estado, Num: 199, 22-07-2020,
Páx: 54960)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA/RÉXIME COMPETENCIAL
Outras CCAA
LEI 7/2020, do 2 de xullo, da Axencia da Natureza de Cataluña.
(Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 8171, 07-072020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS
Galicia
ANUNCIO do 10 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
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Ambiental e Cambio Climático, polo que se notifica a resolución de
baixa das autorizacións como xestor de valorización de residuos non
perigosos da empresa West K Vigo, S.L. (expediente 2019-SC-M00213 e dous máis). (Diario Oficial de Galicia, Num: 150, 28-07-2020,
Páx: 29799)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se notifica a resolución de
caducidade do procedemento de transmisión da autorización como
xestor de valorización de residuos non perigosos (aceites vexetais)
(expediente 2018-SC-M-00288). (Diario Oficial de Galicia, Num: 150,
28-07-2020, Páx: 29796)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se notifica a resolución de
caducidade do procedemento de autorización como xestor de
valorización de residuos non perigosos (RAEE) (expediente 2017-SC-I00144). (Diario Oficial de Galicia, Num: 150, 28-07-2020, Páx: 29797)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se notifica a resolución de
caducidade do procedemento de autorización como xestor de
valorización de residuos perigosos da empresa Reciclajes Salvatierra,
S.L. (expediente 2018-SC-I-00390). (Diario Oficial de Galicia, Num:
150, 28-07-2020, Páx: 29798)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Real Decreto 570/2020, do 16 de xuño, polo que se regula o
procedemento administrativo para a autorización previa de
importación no territorio nacional de especies alóctonas co fin de
preservar a biodiversidade autóctona española. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 184, 04-07-2020, Páx: 47518)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Local
Aprobación definitiva modificación Ordenanza de protección e tenza
de animais. Concello de Cabanas (BOP A Coruña, Num: 114, 23-072020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde APA/660/2020, do 16 de xullo, pola que se establecen os
requisitos sanitarios para a importación de animais de especies para
as que non exista normativa harmonizada da Unión Europea. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 198, 21-07-2020, Páx: 54496)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Outras CCAA
DECRETO FORAL 49/2020, do 15 de xullo, polo que se regula o Fondo
de Residuos. (Boletín Oficial de Navarra, Num: 169, 31-07-2020, Páx:
7375)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 646/2020, do 7 de xullo, polo que se regula a
eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 187, 08-07-2020, Páx: 48659)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
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Regulamento de Execución (UE) 2020/968 da Comisión do 3 de xullo
de 2020 polo que se renova a aprobación da substancia activa
piriproxifeno con arranxo ao Regulamento (CE) Nº 1107/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo á comercialización de
produtos fitosanitarios, e se modifica o anexo do Regulamento de
Execución (UE) Nº 540/2011 da Comisión (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 213, 06-07-2020, Páx: 7)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/1004 da Comisión do 9 de xullo
de 2020 polo que se aproba o leite de vaca como substancia básica
con arranxo ao Regulamento (CE) nº1107/2009 do Parlamento
Europeo e do Consello, relativo á comercialización de produtos
fitosanitarios, e modifícase o anexo do Regulamento de Execución
(UE) nº540/2011 da Comisión. (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 221, 10-07-2020, Páx: 133)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/1003 da Comisión do 9 de xullo
de 2020 polo que se renova a aprobación das cepas VRA1835,
VRA1984 e FOC PG 410.3 de Phlebiopsis gigantea como substancias
activas de baixo risco, de conformidade co Regulamento (CE)
nº1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello,
relative á
comercialización de produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do
Regulamento de Execución (UE) nº 540/2011 da Comisión. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 221, 10-07-2020, Páx: 127)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2020/1036 da Comisión do 15 de xullo de
2020 relativa á non aprobación de determinadas substancias activas
nos biocidas de conformidade co Regulamento (UE) nº 528/2012 do
Parlamento Europeo e do Consello. (Boletín Oficial del Estado, Num:
227, 16-07-2020, Páx: 68)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2020/1093 DA COMISIÓN do 24
de xullo de 2020 que modifica o Regulamento de Execución (UE) nº
686/2012 polo que se asigna aos Estados membros, a efectos do
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procedemento de renovación, a avaliación de substancias activas
cuxa aprobación expira entre o 31 de marzo de 2025 e o 27 de
decembro de 2028 (Diario Oficial de la Comunidad Europea, Num:
241, 27-07-2020, Páx: 13)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/1086 da Comisión do 23 de
xullo de 2020 polo que se aproba o uso da icaridina como substancia
activa existente para o seu uso en biocidas do tipo de produto 1
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 239, 24-07-2020, Páx: 9)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Local
Bases da convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para
o programa de desenvolvemento rural do concello de Castroverde
(PDRC). (BOP Lugo, Num: 169, 24-07-2020, Páx: 2)
Destinatarios: Titulares de parcelas (mínimo dúas persoas) que poidan levar a cabo o
obxecto da subvención, ou se atopen na situación que motiva a súa concesión e que estean
dispostas de forma voluntaria a realizar actuacións de agrupación do solo.
Obxecto: Ordenación do procedemento para a concesión das subvencións en réxime de
concorrencia competitiva dentro do Programa de Desenvolvemento Rural do Concello de
Castroverde (PDRC), destinadas a persoas titulares de parcelas con vocación agraria e/ou
forestal susceptibles para desenvolver a actividade de explotacións agrícolas e/ou gandeiras
e/ou forestais do concello de Castroverde, coa finalidade de mellora da estrutura territorial
agraria e forestal, da redución do abandono no ámbito dos núcleos rurais e nas súas
contornas, e a redución da probabilidade de incendios, dentro do Municipio. As actuacións
consisten na agrupación da propiedade mediante a figura de permutas voluntarias entre
persoas titulares de parcelas (mínimo dúas persoas) de vocación agraria e/ou forestal, que de
forma voluntaria estean dispostas a realizar actuacións de agrupacións de parcelas catastrais
Convoca: Concello de Castroverde
Prazo: Desde o día 1 de setembro de 2020 hasta o 30 de abril de 2021

Galicia
ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de indemnizacións en materia de
sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan
para o ano 2020 (código de procedemento MR465A). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 137, 10-07-2020, Páx: 27564)
Destinatarios: Consultar os Artigos 3 e 24 da orde.
Obxecto: a) Establecer, no marco dos programas de control e loita contra pragas de
corentena, as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polas medidas
fitosanitarias adoptadas sobre os vexetais afectados polos organismos de corentena.
b) Convocar a concesión de indemnizacións para o ano 2020 (procedemento MR465A).
Consultar artigo 23 da orde.
Convoca: Consellería do Medio Rural
Prazo: Tres meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG...

RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2020 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, para a mellora da calidade da auga proporcionada por
comunidades de usuarios de abastecemento para consumo humano
na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2020
(código de procedemento AU232A). (Diario Oficial de Galicia, Num:

20 de 40

CONVOCATORIAS
145, 21-07-2020, Páx: 28866)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas as comunidades de usuarios coa
finalidade de abastecemento de auga para consumo humano legalmente constituídas na
Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas previsións do Regulamento do dominio
público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11 de abril.
Obxecto: A finalidade das axudas é cofinanciar a mellora na prestación do servizo de
abastecemento de auga para consumo humano por parte de comunidades de usuarios
legalmente establecidas e, con ela, o nivel de garantía deses sistemas en canto á calidade da
auga.
Convoca: Augas de Galicia
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

ORDE do 20 de xullo de 2020 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión do distintivo Bandeira Verde de Galicia
(código de procedemento MT401A). (Diario Oficial de Galicia, Num:
149, 27-07-2020, Páx: 29457)
Destinatarios: Poderán optar ao recoñecemento do distintivo Bandeira Verde de Galicia,
todos os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que desenvolvan actividades
relacionadas cos criterios previstos no artigo anterior, sempre que cumpran o establecido
nesta orde de convocatoria.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto crear o distintivo Bandeira Verde de Galicia co que
premiar aqueles concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que destaquen polas súas
boas prácticas ambientais e de protección e conservación da paisaxe; e proceder tanto á
regulación do procedemento de concesión como á súa convocatoria para o ano 2020.
Os ámbitos de actuación nos que se encadrarán as accións incluídas nas candidaturas dos
municipios son os seguintes:
a) Protección da paisaxe.
b) Cambio climático e eficiencia enerxética.
c) Xestión responsable dos residuos.
d) Accións de sensibilización e comunicación.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: 40 días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta orden en
el DOG.

Unión europea
Impulso á recuperación verde da UE:
tecnoloxías limpas

proxectos innovadores de

Destinatarios: Proxectos en sectores admisibles de todos os Estados membros da UE,
Islandia e Noruega
Obxecto: A Comisión pon en marcha hoxe a primeira convocatoria de propostas do Fondo de
Innovación, un dos maiores programas mundiais de demostración de tecnoloxías innovadoras
con baixa emisión de carbono, financiado con ingresos procedentes da poxa de dereitos do
réxime de comercio de dereitos de emisión da UE. O Fondo de Innovación financiará
tecnoloxías vangardistas para as enerxías renovables; as industrias de gran consumo de
enerxía; o almacenamento de enerxía; e a captura, o uso e o almacenamento de carbono.
Impulsará a recuperación verde mediante a creación de empregos locais con garantía de
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futuro, preparando o camiño cara á neutralidade climática e reforzando o liderado tecnolóxico
europeo a escala mundial.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: O prazo de presentación de candidaturas finaliza o 29 de outubro de 2020

Primeira convocatoria do INNOVATION FUND
Destinatarios: Beneficiarios: solicitantes individuais (empresas) ou consorcios.
Aberto a proxectos a gran escala de todos os sectores elexibles - industrias con uso intensivo
de enerxía, enerxía renovable, almacenamento de enerxía, produtos sustitutivos e proxectos
transversais.
Obxecto: Innovation Fund é un programa da DG CLIMA que se basea no aprendido no
programa NER300.
Esta primeira convocatoria financia grandes proxectos relacionados con enerxías limpas e
investimentos innovadores en industrias limpas para contribuír á recuperación ecolóxica da
economía da UE e manter o impulso no camiño da UE cara á neutralidade climática.
Convoca: European Commission
Prazo: Ata o 29 de outubro de 2020 ás 17:00.

Búsqueda socios convocatoria EU Green Deal
Destinatarios: Para ampliar información dirixirse a:
Pascal Boulet +33 (0)372 744 232 pascal.boulet@univ-lorraine.fr
Anthony Colliln +33 (0)372 744 229 anthony.collin@univ-lorraine.fr
Obxecto: O LEMTA laboratory of the University of Lorraine está a montar un consorcio e
busca socios con diferentes perfís para presentar unha proposta no topic " Preventing and
fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means"
da convocatoria do EU Green Deal (o WP do EU Green Deal está aínda en fase de borrador
e foi publicado na web da Comisión para a consulta pública levada a cabo recentemente, polo
que o texto do mesmo aínda non é definitivo).
O LEMTA consta de 15 investigadores e estudantes de doutoramento cuxas actividades están
enfocadas á seguridade contra
incencios desde varios puntos de vista. Teñen unha
experiencia de 20 anos en investigación e levaron a cabo varios proxectos financiados polas
axencias francesas e pola Comisión Europea.
Convoca: Comisión Europea

European Green Deal call
Destinatarios: Todos aqueles Concellos que desexen contribuír ao éxito do Acordo Verde
Europeo poden facelo a través dos seus PACES.
Obxecto: En apoio da prioridade de loitar contra o cambio climático e facer que Europa sexa
neutral para o clima para 2050, a Comisión está a reforzar a investigación e a innovación
relacionadas co Acordo Verde con esta convocatoria de propostas específica en Horizonte
2020. As convocatorias mobilizarán a investigación e a innovación para fomentar unha
xustiza e unha transición social sostible para non deixar a ninguén atrás.
Espérase que os proxectos entreguen resultados tanxibles e visibles de forma relativamente
rápida e mostren como a investigación e a innovación poden proporcionar solucións
concretas ás principais prioridades do Acordo Verde Europeo.
Convoca: European Commission
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Prazo: Data límite a fins de xaneiro de 2021.

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

Internacional
Presentación de propostas dentro do Programa Bilateral CHINEKA
Destinatarios: Os proxectos deben ter as seguintes características:
- Os proxectos bilaterais CHINEKA caracterízanse por ter como resultado un produto, proceso
ou servizo innovador orientado a mercado consecuencia da cooperación tecnolóxica dos
participantes.
- O proxecto debe ter participantes de ambos os países e debe ser relevante para todos os
socios (ningún país debe ter máis do 70% de orzamento).
- O orzamento debe ser coherente aos desenvolvementos para realizar e á capacidade
técnica/financeira dos participantes.
- Os participantes deben asinar un acordo de consorcio que especifique os dereitos e
obrigacións das partes respecto ao desenvolvemento realizado e os posibles dereitos de
propiedade intelectual, explotación e comercialización dos resultados.
Obxecto: No outono abrirase a segunda chamada conxunta para a presentación de
propostas nas áreas de:
- Smart Cities
- Production Technologies, including Smart Manufacturing
- Biomedicine and Technologies for Health, including Medical Devices, Biotechnological
applications, Pharma, that may address global diseases with global prevalence.
- Clean Technologies, including technologies for the environment, Renewables Energies
or Water Treatment.
- Modern Agriculture including Fishery Technologies, Food Processing and Food Safety.
- Advanced Materials.
dentro do Programa Bilateral CHINEKA entre entidades da República Popular China e España.
Convoca: CDTI

EMPREGO PÚBLICO
Local
Convocatoria Proceso Selectivo Tres Condutores Motobomba.
Concello de Viveiro (BOP Lugo, Num: 166, 21-07-2020, Páx: 6)

23 de 40

CONVOCATORIAS
Destinatarios: As bases e anexo publicaranse na páxina web do Concello (www.viveiro.es),
e no taboleiro de anuncios dixital.
Obxecto: Aprobar as bases específicas que rexerán o proceso selectivo, mediante o sistema
libre de concurso de valoración de méritos para o ingreso, con carácter temporal, dos postos
de traballo denominados: 3 Conductores de motobomba (réxime xurídico: laboral, mediante a
modalidade de contrato temporal eventual por circunstancias da producción).
Convoca: Concello de Viveiro
Prazo: Consultar ligazón

Bases para a provisión de 7 prazas de persoal laboral temporal de
peón forestal financiado co fondo de compensación ambiental para o
mantenemento
dos
espazos
naturais
dos
municipios
da
mancomunidade de municipios da “Terra Chá”- 2020. (BOP Lugo,
Num: 173, 30-07-2020, Páx: 6)
Destinatarios: Consultar os requisitos no punto 3 das bases
Obxecto: El objeto de las presentes bases es regular el proceso selectivo para cubrir cómo
personal laboral temporal mediante concurso-oposición 7 plazas de peón forestal para lo
mantenemento de los espacios naturales de los municipios que conforman la Mancomunidad
de municipios de la “Terra Chá” al amparo de la subvención “ ORDEN de 19 de diciembre de
2019 por la que se regulan los criterios de reparto y se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones de la línea en concurrencia no competitiva y de la línea en
concurrencia competitiva del Fondo de Compensación Ambiental para el año 2020, de forma
individual y mediante el sistema de gestión compartida, destinadas a entidades locales de
Galicia
Convoca: Mancomunidade Tera Cha
Prazo: 7 (sete) días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia Lugo

Galicia
ANUNCIO das bases reguladoras de acceso a un posto de técnico/a de
medio
ambiente. (Diario Oficial de Galicia, Num: 149, 27-07-2020, Páx:
29693)
Destinatarios: Consultar ligazón
Obxecto: No Boletín Oficial da provincia de Lugo do 2 de xullo de 2020 publícanse
integramente as bases reguladoras do acceso a un posto de funcionario desta entidade,
técnico/a de medio ambiente.
Os sucesivos anuncios realizaranse no BOP de Lugo e no taboleiro de anuncios do Concello de
Ribadeo, así como na sede electrónica da web municipal: www.ribadeo.gal
Convoca: Concello de Ribadeo
Prazo: Vinte (20) días naturais contados a partir do seguinte a aquel en que apareza
publicado o extracto da convocatoria no BOE.

Outras CCAA
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ORDE PRE/674/2020, de 20 de xullo, pola que se convoca proceso
selectivo para o ingreso, polo sistema de acceso libre, no Corpo de
Axudantes Facultativos, Escala de Axentes Medioambientais, da
Administración da Comunidad de Castilla y León. (Boletín Oficial de la
Junta de Castilla y León, Num: 150, 28-07-2020, Páx: 28238)
Destinatarios: Consultar ligazón
Obxecto: Convócase proceso selectivo para cubrir, polo sistema de acceso libre, 92 prazas
do Corpo de Axudantes Facultativos, Escala de Axentes Medioambientais da Administración
da Comunidad de Castilla y León.
Convoca: Comunidad de Castilla y León
Prazo: Prazo de 20 días hábiles.

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2020, da Universitat de València,
pola que se fai a oferta pública dunha praza de técnico ou técnica
superiores de apoio á investigación deste organismo con contrato
laboral temporal. Proxecto: « Machine learning for assessing ocean
climate ( MALOC). CPI-20-208.
CIDEGENT/2019/055», a cargo do
Programa para o apoio a persoas investigadoras con talent (Plan
GenT), convocadas por Resolución do 12 de decembro de 2018, da
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura e Deporte (Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, Num: 8871, 31-07-2020, Páx:
29848)
Destinatarios: Titulación: grao en Física, Matemáticas, Enxeñería Matemática, ou titulación
equivalente
Obxecto: Oferta pública dunha praza de técnico ou técnica superiores de apoio á
investigación: Proxecto: « Machine learning for assessing ocean climate ( MALOC). CPI-20208». Estimación de produtos do contido de calor do océano, aprendizaxe automática
aplicada a datos de observación do mar.
Convoca: Universidade de València
Prazo: 10 días hábiles a partir do seguinte hábil ao da publicación desta resolución no DOGV

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

Estatal
Premio Conama
Municipios

á

Sustentabilidade

de

Pequenos

e

Medianos

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

Deseña un futuro sostible
Destinatarios: Estudantes no último ano de carreira ou recentemente titulados, de diversos
graos de Enxeñería Industrial, tutelados por un profesor.
Obxecto: Co obxecto de deseñar electrodomésticos para o fogar sen obsolescencia
programada para posteriormente proceder á súa fabricación e comercialización. O fin é
impulsar un novo modelo económico sustentable mediante a comercialización de
electrodomésticos do fogar sen obsolescencia programada e o establecemento da estratexia
da economía circular neste ámbito de mercado.
Convoca: Fundación Feniss
Prazo: Consultar ligazón

Ponte as Pilas e Recicla
Destinatarios: Oriéntase a todos os clubs e escolas de vela adscritos á Grímpola Ecomar
2020.
Obxecto: O obxectivo desta iniciativa é promover a recollida e posterior depósito de pilas
nos contedores que a Fundación ECOPILAS subministra en cada club. O centro que máis pilas
recolla en peso, proclamarase vencedor, sendo obsequiado con diferentes premios.
Convoca: ECOMAR e ECOPILAS
Prazo: Ata o próximo 31 de agosto.

I Convocatoria de Medioambiente e Desenvolvemento Sostible
Destinatarios: Orientado a entidades sen ánimo de lucro que traballen por protexer a
naturareza e o medioambiente.
Obxecto: Apoiar proxectos que fomenten a conservación, o restablecemento e o uso
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sustentable dos ecosistemas terrestres, mariños e de auga doce; que axuden a reducir e
reciclar residuos, especialmente os plásticos; e que fomenten a innovación tecnolóxica
encamiñada a reducir ou evitar o dano ambiental. Entre outros aspectos, valorarase
positivamente o impacto na redución de pegada de carbono.
Convoca: Bankia
Prazo: Ata o 21 de setembro

Unión europea
Finalists of the 2020 European Natura 2000 Award
Destinatarios: Consultar ligazón
Obxecto: Pretende divulgar a utilidade e importancia da Rede Natura 2000 para a protección
da biodiversidade en Europa e a súa contribución á conservación da natureza a escala
mundial. Unha vez seleccionados os proxectos finalistas nas cinco categorías (conservación,
beneficios sociais e económicos, comunicación, conciliación de intereses, e cooperación) da
edición 2020 dos premios, ponse en marcha a votación cidadá para seleccionar o proxecto
máis popular.
Nesta edición participan como finalistas dous proxectos desenvoltos en espazos da Rede
Natura en España:
-Prol-Biodiversidade: Shepherds as biodiversity conservators in Natura 2000.
- Aralar, the land where the world has a place.
Convoca: European Commission
Prazo: Ata o 15 de setembro.

Premio Europeo Natura 2000. Vota polos finalistas
Destinatarios: Consultar ligazón
Obxecto: Os 27 finalistas están a ser considerados para un dos cinco premios de categoría.
Pero agora tamén é a túa oportunidade de votar polo teu favorito. Bote unha ollada a todos
os finalistas e logo faga clic en "Vota agora" para o teu favorito. O finalista que reciba o maior
número de votos recibirá o Premio Cidadán da UE .
Convoca: Red Natura 2000
Prazo: A votación permanece aberta ata as 11.59 p. M. do 15 de setembro 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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Internacional
MARE - Certame Audiovisual para a Conservación do Mar Balear
<b>Destinatarios:</b> Non existen restricións de idade. Calquera persoa de calquera
procedencia é
benvida a participar, xa sexa profesional ou afeccionada á fotografía
Submarina e litoral.
Establécense dúas categorías: Mozo (<18 anos) e Adulta (>18 anos).
Obxecto: Pódense presentar fotografías dixitais relacionadas co mar Balear que saquen á
luz a súa riqueza e beleza, así como aquelas que expoñan a relación humana co mesmo, xa
se trate de denuncias ou historias de éxito. En todos os casos, debe tratarse de fotografías
realizadas no ámbito do mar Balear (delimitado pola isóbata de 1.000 m ao redor do
arquipélago balear).
Convoca: MARE
Prazo: Ata o 31 de outubro de 2020 ás 23.59 h.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
De vacacións co Caderno Verde!
Contido: Sogama invita aos alumnos e alumnas de educación infantil e de primaria (1º, 2º e 3º
ciclo), a seguir conectados durante os meses de verán á plataforma educativa
www.cadernoverde.gal para ampliar os seus coñecementos medioambientais.
A Familia Trebón e os Amigos de Vilaverde acompañarán aos nenos e nenas na aprendizaxe das
boas prácticas para protexer a contorna e contribuír a un mundo mellor.
Lugar: Online
Organizador: Sogama

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

CONGRESOS
Estatal
V Congreso Nacional de Ecoturismo
Contido: Co lema "Concectados coa Natureza" o V Congreso Nacional de Ecoturismo analizará a
situación actual e perspectivas do ecoturismo nun ano marcado pola COVID-19 para reivindicar o
ecoturismo como un dos alicerces da reconstrución verde da economía tras a pandemia.
Lugar: Reserva da Biosfera de Menorca
Organizador: Ministerio de Industria, Comercio e Turismo
Data de inicio: 20-10-2020
Data de fin: 22-10-2020

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

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

As montañas do sueste español: paisaxe e cultura
Contido: Durante dez sesións de dúas horas e media cada unha desenvolveranse contidos para
conseguir como obxectivos un coñecemento adecuado pero moi xeneralista sobre os seguintes
aspectos:
- Orixe, historia, evolución e características dos Parques Nacionais en España e en Andalucía, con
especial referencia á estrutura, xestión e historia do Parque Nacional de Sierra Nevada.
- Aproximación á xeoloxía, a paisaxe, a xeografía, a cultura da auga e o cambio global nas
montañas do sueste español.
- Biodiversidade botánica e zoolóxica nas altas cordilleiras do sueste.
Así mesmo, previuse unha excursión a Sierra Nevada, para estudar sobre o terreo algúns dos
aspectos desenvolvidos no curso.
Lugar: Pinos Genil (Granada)
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Organizador: Universidade Internacional de Andalucía
Inscrición: 5 días naturais antes de que comece a actividade
Data de inicio: 01-09-2020
Data de fin: 04-09-2020

Estatal
Responsabilidade Social Empresarial (RSE o RSC)
Contido: O curso de Responsabilidade Social Empresarial (RSE ou RSC) pon de manifesto que a
sustentabilidade é un novo e irrenunciable reto ao que se teñen que enfrontar as empresas
nestes momentos. A sustentabilidade non pode nin debe ser entendida como unha
sustentabilidade única e exclusivamente ambiental, orientada ao proteccionismo excluínte da
nosa natureza, senón que debe entenderse como o necesario equilibrio entre o desenvolvemento
económico, a cohesión social e a preservación do medio ambiente.
En base a iso, para poder traballar en clave de sustentabilidade o alumno necesita manexar unha
serie de conceptos que lle familiaricen coa terminoloxía empregada habitualmente e iniciarse no
uso das principais ferramentas e estándares internacionais máis actuais que lle van a axudar a
coñecer como se pode trasladar este concepto abstracto, de sustentabilidade, á realidade diaria
da xestión empresarial.
Lugar: On line
Organizador: ISM-Instituto Superior del Medio Ambiente
Data de inicio: 21-10-2020
Data de fin: 18-12-2020

Curso no Museo de Ciencias sobre ecoloxía de carnívoros
Contido: Neste curso trataranse aspectos tan diversos como evolución, ecoloxía trófica e
espacial, dinámica territorial, estratexias reprodutivas, capacidades sensoriais, comunicación
intraespecífica e conservación.
Lugar: Museo Nacional de Ciencias Naturales
Organizador: Sociedad de Amigos del Museo (SAM)
Data de inicio: 14-09-2020
Data de fin: 25-09-2020

Conselleiro de Seguridade (ADR)-Xestión de Mercancías Perigosas
Contido: Con este curso de Conselleiro de seguridade (ADR)-Xestión de mercadorías perigosas
preténdese que o alumno coñeza o marco legal en materia de mercadorías perigosas e a súa
aplicación a empresas de distintos sectores, así como as funcións e competencias do Conselleiro
de Seguridade para o Transporte de Mercadorías Perigosas nunha empresa.
Desde as materias primas aos residuos, moitas das substancias que se utilizan en distintas
organizacións, especialmente do sector industrial, teñen características de perigo que as
converten en mercadorías perigosas.
Lugar: Online
Organizador: ISM
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Data de inicio: 09-09-2020
Data de fin: 09-10-2020

Sistemas de Xestión Medioambiental
Contido: A aprobación da versión da Norma ISO 14001 de 2015 reflicte a importancia global dos
Sistemas de Xestión Ambiental. Esta Norma adáptase á Anexo SL, a estrutura de alto nivel
definida pola Organización Internacional de Estandarización (ISO) para todas as Normas de
Sistemas de Xestión. Esta estrutura é común aos distintos estándares que normalizan aspectos da
xestión empresarial, favorecendo a integración dos requisitos das diferentes Normas.
Lugar: Online
Organizador: ISM
Data de inicio: 09-09-2020
Data de fin: 30-10-2020

ArcGIS Pro Aplicado á Xestión Ambiental
Contido: O curso: ArcGIS Prol Aplicado á Xestión Ambiental achega ao alumno coñecementos
básicos sobre o uso de Sistemas de Información Xeográfica
(SIG) con modelos de tipo vectorial
e ráster mediante a práctica con exemplos aplicados á Xestión Ambiental.
Lugar: Online
Organizador: ISM
Data de inicio: 07-10-2020
Data de fin: 30-10-2020

Especialista en RSE, Sostibilidade e Reputación Corporativa
Contido: Nos últimos anos a sociedade comezou a demandar información ás empresas, non
conformándose cos datos económicos que ofrecen, senón esixíndolles ademais información
acerca das posibles repercusións ambientais das súas actividades, da preocupación empresarial
polo benestar dos seus propios traballadores, así como outros temas de índole social.
Toda esta información demandada actualmente, é o que se coñece como Responsabilidade Social
Corporativa (RSC), sendo un concepto con arranxo ao cal as empresas deciden voluntariamente
contribuír ao logro dunha sociedade mellor e un medio ambiente máis limpo.
Neste contexto é necesaria a formación de profesionais cos suficientes coñecementos nun ámbito
multidisciplinar da xestión de empresas e organizacións, en crecente expansión e
recoñecemento, que integra aspectos económicos, sociais e ambientais.
Lugar: Online
Organizador: ISM
Data de inicio: 21-10-2020
Data de fin: 16-04-2021

Xestión de Residuos Urbanos
Contido: O curso aborda a xestión dos residuos urbanos partindo da análise da súa problemática,
do concepto de residuo, e das distintas categorías de clasificación dos mesmos en función da súa
composición, tipoloxías e propiedades. Do mesmo xeito estúdanse as implicacións legais
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relacionadas cos residuos urbanos e os principais actos normativos que regulan a xestión dos
mesmos.
Por último o curso profunda no estudo das distintas operacións de xestión de residuos, desde a
contenerización e recollida ata os principais tratamentos aos que se poden destinar os mesmos,
incidindo na importancia da correcta elección do tratamento dependendo do tipo de residuo e as
súas características, para lograr a máis eficiente xestión dos mesmos.
Lugar: Online
Organizador: ISM
Data de inicio: 16-09-2020
Data de fin: 13-11-2020

Cálculo da Pegada Hídrica. Pegada de Auga
Contido: O curso de Cálculo de Pegada Hídrica, Pegada de Auga e as ferramentas empregadas
para avaliar a xestión sustentable da auga nas empresas.
Lugar: Online
Organizador: ISM
Data de inicio: 14-10-2020
Data de fin: 22-01-2021

Contaminación do Solo e das Augas Subterráneas
Contido: O curso, cun claro enfoque práctico, proporciona as ferramentas de diagnóstico
necesarias para avaliar a calidade do solo e as augas subterráneas ante episodios de
contaminación puntual de orixe industrial, aborda estratexias e técnicas para a planificación da
mostraxe, presenta os conceptos básicos para aplicar a metodoloxía da análise cuantitativa de
riscos (ACR) e perfila as principais tecnoloxías dispoñibles para a recuperación de solos e augas
subterráneas contaminados.
Ademais, o presente curso establece o marco normativo aplicable aos emprazamentos industriais,
activos ou abandonados, tanto no marco xeral de solos contaminados como no de tramitación da
Autorización Ambiental Integrada.
Lugar: Online
Organizador: ISM
Data de inicio: 14-10-2020
Data de fin: 04-12-2020

Xestión e Conservación de Fauna
Contido: A xestión de fauna é un elemento crave para valorar calquera proxecto relacionado coa
xestión ambiental: plans de ordenación de recursos naturais, plans e programas ambientais,
estudos de impacto ambiental, plans de xestión cinexética…
O obxectivo do curso é conseguir que o alumno sexa capaz de xestionar o factor fauna en
calquera proxecto medio ambiental. Para lograr este obxectivo o curso organízase en tres áreas
fundamentais:
-xestión da fauna protexida e ameazada,
-xestión da fauna cinexética e piscícola,
-xestión das especies exóticas.
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Lugar: Online
Organizador: ISM
Data de inicio: 14-10-2020
Data de fin: 11-12-2020

Contaminación Mariña
Contido: Neste curso abordaranse as principais vías de contaminación que afectan os océanos
como as verteduras desde terra, lixos mariños, contaminación por hidrocarburos, metais pesados
ou por exceso de nutrientes.
Ademais, tamén se estudará o impacto ambiental da contaminación mariña, a súa afección aos
ecosistemas, así como a normativa e medidas de prevención existentes para paliar os seus
efectos
Lugar: On line
Organizador: ISM - Instituto Superior de Medio Ambiente
Data de inicio: 16-09-2020
Data de fin: 13-11-2020

Educación e Interpretación Ambiental
Contido: O curso de Educación e Interpretación Ambiental capacitará aos alumnos para
desempeñar unha labor profesional como educadores/as ambientais, tanto no ámbito público
como no privado.
Reforzando os coñecementos sobre a problemática ambiental actual e os efectos do cambio
global, este programa formativo incide principalmente nos aspectos educativos esenciais para
desempeñar a devandita labor con garantías.
Formarase ao alumno na preparación e realización de actividades de educación ambiental, no
desenvolvemento de materiais para a interpretación ambiental e na elaboración de programas de
educación ambiental.
Tamén se traballará a importancia da comunicación para a interpretación ambiental, a prevención
de riscos en actividades no medio natural, as responsabilidades e a estratexia de acción da
educación ambiental.
Lugar: On line
Organizador: ISM - Instituto Superior del Medio Ambiente
Data de inicio: 16-09-2020
Data de fin: 26-10-2020

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

Especialista en Educación Ambiental, Interpretación e Voluntariado
na Natureza
Contido: -A Educación Ambiental resulta clave para comprender as relacións existentes entre os
sistemas naturais e as persoas, así como para conseguir unha percepción máis clara da
importancia dos factores socioculturais na orixe dos problemas ambientais e chamar á acción
para o fomento de comportamentos sustentables co planeta.
-A Interpretación Ambiental é unha forma especial de comunicación que involucra a un guía ou
orador que recibe a un público visitante, sexa nun centro de interpretación, un museo, unha área
natural, etc., mediante a cal se transmiten e comparten coñecementos, experiencias e valores
que contribúen á concienciación e conservación dunha especie ou un espazo protexido.
-O Voluntariado Ambiental é aquel que ten como fundamento e obxectivo a realización de accións
de conservación do Medio Ambiente e está organizado por administracións públicas, asociacións e
ONG’ s ou por departamentos de Responsabilidade Social das Empresas.
Lugar: Onlin
Organizador: ISM
Data de inicio: 16-09-2020
Data de fin: 05-02-2021

Ecoturismo: Deseño e Comercialización de produtos
Contido: Profundar no desenvolvemento de produtos ecoturísticos que cumpran con obxectivos
de innovación, competitividade e sustentabilidade e dar a coñecer as ferramentas e procesos
para perfeccionar un produto e/ou crear novos produtos turísticos.
Lugar: Online
Organizador: ISM
Data de inicio: 04-11-2020
Data de fin: 18-12-2020

FEIRAS
Internacional
Pollutec - Feira para a industria ambiental e enerxética
Contido: O Pollutec de Chassieu é unha das feiras internacionais máis importantes para a

35 de 40

ACTIVIDADES
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, intrumentacion 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

OUTRAS ACTIVIDADES
Unión europea
Recursos sobre o Pacto das Alcaldías
Contido: A páxina web da @EUMayors alberga multitude de recursos de apoio e inspiración para
a elaboración dos #PACES. A maioría poden consultarse nos apartados de “Plans e Accións” e
“Apoio”
Organizador: Comisión Europea

EU Green Week 2020 - Semana Verde da UE 2020
Contido: A Semana Verde da UE poñerá o foco na biodiversidade, no contexto desta crise
ecolóxica máis ampla. Esixirá unha acción urxente, explorará posibles vías para o cambio e
examinará como unha variedade de políticas da UE como o Acordo Verde Europeo pode axudar a
protexer, restaurar e xestionar de maneira sostible a natureza, deixando espazo para que se
recupere e prospere.
O programa da conferencia da Semana Verde da UE en Bruxelas incluirá unha serie de sesións
dedicadas á avaliación da Estratexia de Biodiversidade da UE para 2020.
A Semana Verde deste ano tamén actuará como un fito no camiño cara á Conferencia das Partes
(COP 15) do Convenio sobre a Diversidade Biolóxica, agora planificada para 2021, onde os líderes
mundiais adoptarán un plan de acción de 10 anos para a biodiversidade: un Novo acordo global
para as persoas e a natureza.
Lugar: Bruselas
Organizador: Comisión Europea
Data de inicio: 20-10-2020
Data de fin: 22-10-2020

EUROPARC Conference 2020
Contido: Ofrecer desta maneira unha experiencia interactiva en liña que permita aos
profesionais da conservación e os espazos naturais de Europa compartir as súas experiencias,
proxectos e iniciativas, facilitando o traballo en rede tan necesario nestes tempos complicados.
Lugar: Online
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ACTIVIDADES
Organizador: Europarc Federation
Data de inicio: 08-09-2020
Data de fin: 09-09-2020

Internacional
#SDGActionZone
Contido: Debate sobre a consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU
contará coa participación de expertos no campo de desenvolvemento sostible, representantes
gobernamentais, entidades públicas e privadas e organismos multilaterais, entre outros.
Organizador: Asemblea Xeral das Nacións Unidas
Data de inicio: 22-09-2020
Data de fin: 24-09-2020
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@GaliciaSostible
Xullo 2020

BIBLIOGRAFÍA
MONOGRAFÍAS
Guía de Recursos Educativos sobre Cambio Climático
Boletín do Comité Español do programa MaB e da Rede Española de
Reservas da Biosfera. Xullo 2020
Memoria anual de actividades 2019. Fundación Naturgy
Study to assess member states (MS) practices on by-product (BP)
and end-of waste (EoW). Final report, 2020. Dirección General de
Medio Ambiente (Comisión Europea)
Declaración da OMM sobre o estado do clima mundial en 2019
Boletín 49
protexidos.

EUROPARC-España.
Xuño 2020

Revista

técnica

dos

espazos

Ecovidrio, Informe de Sustentabilidade 2019
Eionet core data flows 2019 - Fluxos de datos básicos de Eionet 2019
"Unha mirada á Rede Natura 2000 en España"
Memoria do Plan de Vulnerabilidade Enerxética 2019. Fundación
Naturgy
Cara unha Educación para a Sustentabilidade. 20 anos despois do
Libro Blanco da Educación Ambiental en España. Informe 2019
"O sector español do gas natural en números"
Impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity
RESUMO DO INFORME CLIMATOLÓXICO DE XUÑO DE 2020
NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS XUÑO 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
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BIBLIOGRAFÍA
achegarse ata a sede a recollelos, dispoñen dun servizo de envío
postal.
NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS XULLO 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.
The European environment —state and outlook 2020.- Knowledge for
transition to a sustainable Europe. AEMA, Decembro 2019.
Guía docente de educación ambiental en torno aos incendios
forestais

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Mapa da calidade de augas de baño en Europa 2019. AEMA
Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestais (EFFIS)
Redución das emisións de gases de efecto invernadoiro a través de
accións de economía circular no sector da construción. AEMA, xullo
2020.
Preventing the next pandemic - Zoonotic diseases and how to break
the chain of transmission. 2020 United Nations Environment
Programme
Calidade das augas de baño en España en 2019. AEMA - Agencia
Europea de Medio Ambiente
Visor nacional de datos de emisións da Directiva de teitos de
emisións nacionais 1990-2018
Guías sobre financiación do Pacto das Alcaldías
Axenda
de
sustentable,

Capacidades
a
equidade

Europeas
social
e

para
a
competitividade
a
resiliencia
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