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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 174/2019, do 19 de decembro, polo
que se regula a artesanía alimentaria. (Diario Oficial de Galicia, Num:
53, 17-03-2020, Páx: 16672)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Comunitaria
Corrección de erros do Regulamento (UE)
núm. 494/2011 da
Comisión, do 20 de maio de 2011, polo que se modifica o
Regulamento (CE) núm. 1907/2006 do Parlamento Europeo e do
Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a
restrición das substancias e preparados químicos (REACH), no que
respecta ao seu anexo XVII (cadmio) (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 87, 23-03-2020, Páx: 7)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Galicia
DECRETO 42/2020, do 30 de xaneiro, polo que se modifican
determinadas disposicións vixentes en materia de augas. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 42, 03-03-2020, Páx: 14324)
Organismo: CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

ORDE do 18 de febreiro de 2020 pola que se aproba o modelo de
declaración responsable para realización de actuacións menores de
mantemento e conservación no dominio público hidráulico e zona de
policía (código de procedemento AU113C). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 42, 03-03-2020, Páx: 14333)
Organismo: CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Estatal
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Orde SND/274/2020, do 22 de marzo, pola que se adoptan medidas
en relación cos servizos de abastecemento de auga de consumo
humano e de saneamento de augas residuais. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 81, 24-03-2020, Páx: 26755)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 14 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da delimitación de solo de núcleo rural común
de Vilasión, no concello de Antas de Ulla (expediente 2019AAE2316;
código 2263/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 42, 03-03-2020,
Páx: 14497)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
para implantación de centro de saúde no concello de Abegondo
(expediente 2019AAE2397; código 2260/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 42, 03-03-2020, Páx: 14494)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de febreiro 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 de solo urbanizable
SP 7-I, no concello de Caldas de Reis, promovido por Grupo Ayude
Díaz, S.L. e Bregade, C.B. (expediente 2019AAE2398; código
2267/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 47, 10-03-2020, Páx:
15656)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 1 do Plan

3 de 31

NORMATIVA
xeral de ordenación municipal: modificación de varias cuestións
normativas no concello de Lousame (expediente 2019AAE2403;
código 2269/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 52, 16-03-2020,
Páx: 16604)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan parcial do
sector SU-1 A Granxa-Dorrón, no concello de Sanxenxo, promovido
pola xunta de compensación do sector de solo urbanizable SU-1
(expediente 2019AAE2372; código 2268/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 54, 18-03-2020, Páx: 17022)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
en Lendoiro, A Barcala, no concello de Cambre (expediente
2019AAE2362; código 2270/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 47,
10-03-2020, Páx: 15654)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do proxecto sectorial para ampliación das
instalacións da sede central do Grupo Caamaño, no concello de
Culleredo (expediente 2019AAE2408; código 2274/2019). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 49, 12-03-2020, Páx: 15924)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da delimitación do solo de núcleo rural da
Veiga, na parroquia de Pradeda, no concello de Guntín (expediente
2019AAE2406; código 2271/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 52,
16-03-2020, Páx: 16605)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 14 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias de planeamento e ordenación detallada dun sector de
solo urbanizable no lugar da Lameira, no concello de Carral
(expediente 2019AAE2399; código 2261/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 42, 03-03-2020, Páx: 14495)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da delimitación do solo de núcleo rural do
Mosteiro, na parroquia de Donas, no concello de Gondomar
(expediente 2019AAE2400; código 2262/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 42, 03-03-2020, Páx: 14496)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
do polígono P-6.1 da AR-6, no núcleo de Reboredo, no concello de
San Cibrao da Viñas (expediente 2019AAE2411; código 2275/2019).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 47, 10-03-2020, Páx: 15653)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal, no ámbito da quinta Casa do Sol, situada en
Laraño-San Xián de Sales, no concello de Vedra (expediente
2019AAE2312; código 2277/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 47,
10-03-2020, Páx: 15655)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de reforma interior do ámbito
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APR-45 do instrumento de ordenación provisional de Verín na zona
dos Coutos para actividades terciarias, promovido por Corazonia
Verín, S.L. (expediente 2019AAE2375; código 2266/2019). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 42, 03-03-2020, Páx: 14493)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal no ámbito do paseo marítimo na antiga cetaria
Otamar, no concello da Coruña (expediente 2019AAE2394; código
2257/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 43, 04-03-2020, Páx:
14762)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 12 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade a unha
resolución pola que se extingue unha autorización ambiental
integrada. (Diario Oficial de Galicia, Num: 41, 02-03-2020, Páx:
14243)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 2 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade a
resolucións de modificacións non substanciais de autorizacións
ambientais integradas. (Diario Oficial de Galicia, Num: 53, 17-032020, Páx: 16785)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 19 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de demolición dun dique no río
Landro, no concello de Ourol (expediente 2016/0192). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 44, 05-03-2020, Páx: 14976)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 3 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de modificación nas instalacións da
planta de elaboración de fariñas e aceites de peixe, no concello de
Redondela (clave do expediente 2018/0247). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 45, 06-03-2020, Páx: 15243)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de febreiro 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 en varias parcelas na parroquia de Córneas, no concello de
Baleira (expediente 2017/0250). (Diario Oficial de Galicia, Num: 41,
02-03-2020, Páx: 14244)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación
avícola de recría de galiñas poñedoras para
60.165
aves na
parroquia de Garabelos do Bouzo, no concello de Baltar (expediente
2017/0191). (Diario Oficial de Galicia, Num: 41, 02-03-2020, Páx:
14245)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 19 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto Centro de valorización de residuos
non perigosos e almacenamento de residuos perigosos e residuos
non perigosos no parque empresarial de Mos, no concello de Mos
(expediente 2019/0005). (Diario Oficial de Galicia, Num: 44, 05-032020, Páx: 14978)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 19 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de traslado das liñas de tratamento
de subproduto de peixe dunha planta de transformación de
subprodutos animais a un novo edificio, no concello de Arteixo
(expediente 2018/0230). (Diario Oficial de Galicia, Num: 44, 05-032020, Páx: 14977)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á
resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada
2017-IPPC-I-91-328 para a ampliación dunha explotación avícola de
recría de galiñas e galos ata 60.165 aves en Míllara-Garabelos,
concello de Baltar. (Diario Oficial de Galicia, Num: 57, 23-03-2020,
Páx: 17196)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución do 26 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
e Avaliación Ambiental, pola que se formula informe de impacto
ambiental do proxecto "Ampliación do Puente da Pasaxe. Estrada AC12, p. k. 4,2-4,4 (A Coruña)". (Boletín Oficial del Estado, Num: 59,
09-03-2020, Páx: 23379)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ANUNCIO do 2 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á
resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada
2016-IPPC-84-327, para a reforma e ampliación dunha explotación
porcina de 1.250 a 2.865 porcos de ceba, situada no concello de
Chantada (Lugo). Titular: Productos Miño, S.L. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 53, 17-03-2020, Páx: 16784)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución do 26 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
e Avaliación Ambiental, pola que se formula informe de impacto
ambiental do proxecto "Autovía A-54 Santiago-Lugo tramo: enlace de
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Melide (Sur)-enlace de Palas de Rei. Proposta de modificación do
trazado en planta e alzado tramo PK 1+500- PK 5+000". (Boletín
Oficial del Estado, Num: 60, 10-03-2020, Páx: 24065)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAMBIO CLIMÁTICO
Outras CCAA
Decreto 44/2020, do 2 de marzo, polo que se crea e regula a
Comisión Interdepartamental de Cambio Climático. (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, Num: 44, 05-03-2020, Páx: 12)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Acordo da Excma. Asemblea, relativo á declaración de emerxencia
climática da Ciudade Autónoma de Melilla. (Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, Num: 5736, 06-03-2020, Páx: 345)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Corrección de erros da Lei 16/2017, de 1 de agosto, do cambio
climático. (Boletín Oficial del Estado, Num: 53, 02-03-2020, Páx:
21703)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Outras CCAA
ORDE 468/2020, do 24 de febreiro, da Consellería de Medio
Ambiente, Ordenación do Territorio e Sustentabilidade, sobre
establecemento de vedas e regulación especial da actividade
piscícola nos ríos, arroios e encoros da Comunidad de Madrid para a
tempada 2020. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Num: 62,
13-03-2020, Páx: 41)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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RESOLUCIÓN ARP/681/2020, do 10 de marzo, pola que se ordena a
pesca nas augas continentais de Cataluña durante a tempada 2020.
(Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 8084, 13-032020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 5 de marzo de 2020, da Consellería de
Desenvolvemento Rural, Agrogandería e Pesca, pola que se aproba o
Plan de caza das reservas rexionais de caza para a tempada 20202021. (Boletín Oficial del Principado de Asturias, Num: 62, 30-032020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 25 de marzo de 2020, pola que queda suspendida a
caza e a pesca en augas continentais na Comunidade Autónoma de
Cantabria durante a vixencia do Estado de Alarma. (Boletín Oficial de
Cantabria, Num: 20, 25-03-2020, Páx: 774)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde do 27 de marzo de 2020 Xeneral de Vedas de Caza para a
tempada 2020/2021, da Comunidade Autónoma de Extremadura.
(Diario Oficial de Extremadura, Num: 63, 31-03-2020, Páx: 13023)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 20 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Política
Forestal, pola que se modifican os límites e réxime nalgúns tramos
de pesca en Extremadura. (Diario Oficial de Extremadura, Num: 47,
09-03-2020, Páx: 9967)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 5 de marzo de 2020, da Consellería de
Desenvolvemento Rural, Agrogandería e Pesca, pola que se aproba a
Disposición Xeral de Vedas para a tempada 2020-2021 no territorio
do Principado de Asturias. (Boletín Oficial del Principado de Asturias,
Num: 58, 24-03-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Comunitaria
Regulamento Delegado (UE) 2020/427 da Comisión do 13 de xaneiro
de 2020 que modifica o anexo II do Regulamento (UE) 2018/848 do
Parlamento Europeo e do Consello no que incumbe a determinadas
normas de produción detalladas aplicables aos produtos ecolóxicos.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 87, 23-03-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Estatal
Orde TED/287/2020, do 23 de marzo, pola que se establecen as
obrigacións de achega ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética no
ano 2020. (Boletín Oficial del Estado, Num: 83, 26-03-2020, Páx:
26944)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Galicia
ORDE do 20 de febreiro de 2020 pola que se desenvolve a
tramitación electrónica dos
alleamentos dos aproveitamentos
forestais nos montes xestionados pola Comunidade Autónoma de
Galicia regulados polo Decreto 244/1998, do 24 de xullo (código de
procedemento MR612A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 41, 02-032020, Páx: 14098)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa
contra os Incendios Forestais (PMPDIF). (BOP Lugo, Num: 53, 05-032020, Páx: 6)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
Corrección de erros da Orde do 15 de outubro de 2019 pola que se
declara a época de perigo baixo de incendios forestais do Plan
INFOEX, se regulan os usos e actividades que poidan dar lugar a risco
de incendio e se desenvolven as medidas xerais de prevención e
medidas de
autoprotección definidas no Plan
PREIFEX. (Diario
Oficial de Extremadura, Num: 56, 20-03-2020, Páx: 11862)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Local
Aprobación definitiva do Plan de Mobilidade Urbana Sustentable do
concello da Lama. (BOP Pontevedra, Num: 60, 27-03-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

NORMATIVA XERAL
Galicia
RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola
que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación
Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello
da Xunta de Galicia do día 13 de marzo de 2020, como consecuencia
da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 51, 15-03-2020, Páx: 16421)
Organismo: VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLICAS E
XUSTIZA

RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola
que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación
Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 56, 22-03-2020, Páx: 17176)
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Organismo: VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLICAS E
XUSTIZA

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Outras CCAA
DECRETO 46/2020, do 24 de marzo, de regulación dos procedementos
de aprobación dos plans de ordenación do territorio e dos
instrumentos de ordenación urbanística. (Boletín Oficial del País
Vasco, Num: 63, 31-03-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PERSOAL ESPECIALIZADO
Galicia
ORDE do 27 de febreiro de 2020, conxunta da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería do Medio Rural, pola
que establecen os elementos identificativos e de uniformidade da
escala de axentes forestais, axentes facultativos/as ambientais e
axentes técnicos/as en xestión ambiental de Galicia. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 48, 11-03-2020, Páx: 15708)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Outras CCAA
ORDE do 2 de marzo de 2020, do Conselleiro de Medio Ambiente,
Planificación Territorial e Vivenda, pola que se modifica o Catálogo
Vasco de Especies Ameazadas de Fauna e Flora Silvestre e Mariña, e
inclúese ao lobo (Canis lupus) na categoría de especie de «Interese
Especial». (Boletín Oficial del País Vasco, Num: 51, 13-03-2020, Páx: )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Outras CCAA
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Resolución de 20/03/2020, da Dirección Xeral de Economía Circular,
pola que se aproba o Programa de inspección de traslados
transfronteirizos de residuos de Castilla-La Mancha para o ano 2020.
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 65, 30-03-2020, Páx:
8153)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CORRECCIÓN de erros da Orde AGR/1073/2019, do 22 de outubro,
pola que se regula o rexistro de establecementos e operadores de
subprodutos animais e produtos derivados non destinados a
consumo humano da Comunidade de Castilla y León. (Boletín Oficial
de la Junta de Castilla y León, Num: 43, 03-03-2020, Páx: 9506)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde
SND/271/2020, do 19 de marzo, pola que se establecen
instrucións sobre xestión de residuos na situación de crise sanitaria
ocasionada polo COVID-19. (Boletín Oficial del Estado, Num: 79, 2203-2020, Páx: 26607)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Outras CCAA
RESOLUCIÓN 151/2020, do 2 de marzo, do Director Xeral de Obras
Públicas e Infraestruturas, pola que se aproban definitivamente os
“Mapas Estratéxicos de Ruído dos grandes eixos viarios da
Comunidade Foral de Navarra. 3.ª fase”. (Boletín Oficial de Navarra,
Num: 56, 17-03-2020, Páx: 3673)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Acordo adoptado polo Consello de Administración de data 19 de
decembro de 2019, relativo a aprobar o mapa estratéxico de ruído do
Porto de Melilla. (Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
Num: 5739, 17-03-2020, Páx: 471)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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NORMATIVA
SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
Regulamento de Execución (UE) 2020/421 da Comisión do 18 de
marzo de 2020 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE)
núm. 540/2011 no relativo á prórroga dos períodos de
aprobación das substancias activas abamectina, Bacillus subtilis (
Cohn 1872), cepa QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai,
cepas
ABTS-1857 e
GC-91,
Bacillus
thuringiensis
subsp.
israeliensis ( serotipo H-14), cepa AM65-52, Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki, cepas ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348,
Beauveria bassiana, cepas ATCC 74040 e GHA, [...]. (Diario Oficial
de la Unión Europea, Num: 84, 20-03-2020, Páx: 7)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Local
Convocatoria en concorrencia non competitiva de axudas para
mellorar a eficiencia enerxética en fogares no 2020 (BOP Lugo, Num:
40, 18-02-2020, Páx: 41)
Destinatarios: Consultar as bases.
Obxecto: Establecer o procedemento específico de prestacións económicas non periódicas
destinadas a paliar situación transitorias de necesidade social relacionadas co pagamento de
subministracións básicas de enerxía eléctrica, gas, gasoil calefacción e outras fontes de
enerxía da vivenda, das persoas e/ou familias que se atopen nunha situación de
vulnerabilidade social que teñan a súa residencia no ámbito municipal de Monforte de Lemos
coa finalidade de asegurar o acceso continuado destas subministracións básicas promovendo
a mellora da eficiencia enerxética e reforzando os procesos de inclusión social.
Convoca: Concello de Monforte de Lemos.
Prazo: Ata o 20/12/2020

Galicia
ORDE do 5 de marzo de 2020 pola que se amplía o crédito existente
para a concesión das axudas previstas na Orde do 23 de decembro
de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión de axudas para a adquisición de vehículos adaptados a
persoas con mobilidade reducida (eurotaxi), vehículos taxi de
emisións cero e vehículos taxi eco, e se convocan para o exercicio
2020, mediante tramitación anticipada (código de procedemento
IF303A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 50, 13-03-2020, Páx: 16012)
Destinatarios: Consultar a Orde do 23 de decembro de 2019.
Obxecto: Consultar a Orde do 23 de decembro de 2019.
Convoca: Consellería de Infraestruturas e Movilidade.
Prazo: Consultar a Orde do 23 de decembro de 2019.

RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2020 pola que se redistribúen os
créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 19
de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e
se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de
equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro
e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria
para o ano 2020 (código de procedemento IN421L). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 45, 06-03-2020, Páx: 15204)
Destinatarios: Consultar as bases da convocatoria (Resolución do 19 de decembro de
2019).
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Obxecto: Consultar as bases da convocatoria (Resolución do 19 de decembro de 2019).
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar as bases da convocatoria (Resolución do 19 de decembro de 2019).

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de xaneiro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións en
materia
de
ecoinnovación
comercial
e
se
procede á súa
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CO300D).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 43, 04-03-2020, Páx: 14661)
Destinatarios: Consultar a Orde do 30 de xaneiro de 2020
Obxecto: Consultar a Orde do 30 de xaneiro de 2020
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria
Prazo: Consultar a Orde do 30 de xaneiro de 2020

Estatal
Extracto da Resolución do 28 de febreiro 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
investigación científica de excelencia, María
de Guzmán 2019.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 55, 04-03-2020, Páx: 12979)
Destinatarios: Poderá ser solicitante e beneficiaria das axudas, as entidades indicadas no
apartado 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 investigación científica de excelencia, María de Guzmán, destinadas a
impulsar e favorecer a investigación de excelencia promovendo o uso de bases de datos de
referencias bibliográficas multidisciplinares con citas e impacto que permitan unha óptima
xestión e medición de resultados de investigación.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: Finalizará o 02 de abril de 2020 ás 13:00 horas (hora peninsular española).

Unión europea
Abertas as Convocatorias PRIMA 2020
Destinatarios: Os documentos están dispoñibles na web de PRIMA, no apartado de
convocatorias.
Obxecto: Abertas as convocatorias PRIMA para o Plan de Traballo Anual 2020 (AWP 2020)
Trátase de 5 convocatorias; catro da sección 1 e unha multitopic da sección 2 , que inclúen
un total de 7 topics ou liñas de investigación como: Conservación e valorización dos recursos
zooxenéticos locais (RIA), Implementación dunha xestión sostible e integrada dos recursos
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hídricos no Mediterráneo, en condicións de cambio climático, .....
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Sección 1 - cerre fase 1 o 1/04/2020. Cerre fase 2 o 2/09/2020. Sección 2 - cerre fase
1 o 15/04/2020. Cerre fase 2 o 16/09/2020.

Programa LIFE - Nova convocatoria de solicitudes
Destinatarios: Calquera entidade rexistrada na UE pode facer unha proposta de proxectos
de asistencia técnica, integrada, preparatoria e técnica de LIFE en virtude dos subprogramas
de acción ambiental e climática.
Poderías ser un:
-organismo público que opera baixo a autoridade dun goberno nacional, por exemplo,
autoridade local, administración nacional, etc.
-organización comercial privada
-organización privada non comercial (ONG, etc.)
Obxecto: O programa LIFE é o instrumento de financiamento da UE para o medio ambiente e
a acción climática.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: 2 de abril de 2020: convocatoria aberta para proxectos tradicionais

EMPREGO PÚBLICO
Unión europea
EEA/AD/2020/5
Destinatarios: Consultar ligazón
Obxecto: Unha vacante para un Axente Temporal (AD6) para un Experto no medio Ambiente,
Saúde e Benestar. A data límite para a solicitude é o mércores 15 de abril de 2020, ás 12.00
horas hora de Copenhague.
Convoca: AEMA
Prazo: Ata o 15 de abril

PREMIOS
Estatal
III Edición do Concurso Fotográfico "Reciclando"
Destinatarios: Pode participar no Concurso calquera persoa física, maior de idade,
residentes en España. Non poderán participar os empregados de FER nin familiares ata o
primeiro grao.
Obxecto: Consta de tres categorías, «Actividades, plantas de reciclaxe e persoas»,
«Residuos» e «Historia fotográfica do recuperador», e os participantes poderán presentar ata
o próximo 27 de abril cuantos orixinais desexen para optar aos diferentes premios que
concederá a Federación aos gañadores.
Convoca: FER
Prazo: Ata o 27 de abril de 2020.
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Premio á mellor comunicación de Xestión e Planificación da auga
Destinatarios: - Ter menos de 35 anos, acreditado coa copia do DNI ou BI.
- Estar a realizar unha actividade formativa de posgrao en calquera das súas modalidades e
acreditar documentalmente dita condición.
- Ser o primeiro autor da comunicación.
Inscribirse no Congreso e presentar oralmente a comunicación nas sesións do programa do
Congreso.
- Presentar un traballo inédito.
Obxecto: Premio á mellor comunicación presentada no XI Congreso Ibérico de Xestión e
Planificación da auga, que se celebrará na Universidade Complutense de Madrid, entre o 3 e o
5 de setembro de 2020.
Convoca: Fundación Nueva Cultura del Agua

Unión europea
Bolsas Alfred Toepfer para mozos investigadores 2020
Destinatarios: Mozos conservacionistas interesados en desenvolver estudos aplicados sobre
as áreas protexidas en Europa.
Obxecto: O obxectivo das bolsas é reforzar a cooperación internacional e promover a
calidade, a innovación e a dimensión europea da xestión das áreas protexidas. Cada bolsa
está dotada con 3.000 euros e permite aos candidatos seleccionados realizar unha visita de
estudo sobre un tema concreto a unha ou máis áreas protexidas en Europa.
Convoca: Federación EUROPARC
Prazo: Ata o 3 de maio

Farming by Satellite Prize 2020
Destinatarios: O rexistro está agora aberto para que os mozos innovadores exploren o uso
de tecnoloxías satelitales na agricultura para permitir prácticas agrícolas sustentables,
mellorar a eficiencia e reducir o impacto ambiental.
Obxecto: A Axencia Europea GNSS (GSA), unha axencia da Unión Europea (UE) que xestiona
os programas do Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) de Europa, EGNOS e
Galileo, anunciou hoxe o regreso do Premio Farming by Satellite. O Premio Farming by
Satellite é unha iniciativa conxunta coa Axencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) que
tamén xestiona o Servizo de Vixilancia da Terra de Copérnico e a coordinación in situ de
servizo cruzado.
Convoca: Axencia Europea GNSS e a Axencia Europea do Medio Ambiente
Prazo: Entre o 16 de marzo e o 15 de xuño de 2020.

Internacional
Premios Fundación BBVA á Conservación da Biodiversidade
Destinatarios: Consultar na web os requisitos dos candidatos para cada modalidade dos
premios.
Obxecto: Pretenden recoñecer e incentivar o labor das organizacións conservacionistas, as
institucións e os organismos que desenvolven políticas ou funcións de conservación
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ambiental, así como a de profesionais da comunicación que contribúen co seu traballo para
protexer o patrimonio natural.
Contémplanse tres modalidades de premios:
*Premio Fundación BBVA á Conservación da Biodiversidade en España.
*Premio mundial Fundación BBVA á Conservación da Biodiversidade.
*Premio Fundación BBVA á Difusión do Coñecemento e Sensibilización na Conservación da
Biodiversidade en España.
Convoca: Fundación BBVA.
Prazo: Ata o 15 de abril de 2020, ás 12:00 h, hora peninsular.

Convocatoria da
Medioambiental

II

Edición

Premio

Biophilia

de

Comunicación

Destinatarios: Persoas xurídicas ou persoas físicas de calquera nacionalidade cuxo traballo
se enmarque dentro de calquera das facetas da comunicación ambiental, sendo posible a
presentación de candidaturas conxuntas de dúas ou máis persoas físicas ou xurídicas.
Obxecto: O Premio Biophilia de Comunicación Ambiental da Fundación BBVA recoñece o
labor de profesionais e organizacións de calquera lugar do planeta que contribúan de maneira
excepcional a mellorar a comprensión e sensibilización pública dos desafíos ecolóxicos,
mediante a difusión do coñecemento científico e achegando novas miradas sobre a natureza
desde calquera óptica multidisciplinar.
Convoca: Fundación BBVA.
Prazo: Ata o 5 de xuño de 2020, ás 12.00 horas (hora peninsular española).

Concurso de fotografía: Plantas enfermas e saudables
Destinatarios: Calquera persoa maior de 18 anos pode enviar fotos que cumpran cos
termos e condicións do concurso.
Obxecto: Segundo a FAO, as pragas e as enfermidades das plantas causan a perda do 40%
dos cultivos alimentarios cada ano. Como resultado directo, millóns de persoas non están a
comer o suficiente, sen mencionar os graves danos á agricultura.
Dado o importante papel das plantas na vida na Terra, é esencial garantir a súa boa saúde.
As plantas son a fonte do aire que respiramos, representan a maioría dos alimentos que
comemos e son protectores naturais do medio ambiente.
Ábrese un concurso internacional de fotografía no que poden enviar fotografías que
representan plantas con boa saúde ou que padecen unha efermedad. Poden enviar fotos
para cada categoría.
Convoca: FAO - Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura.
Prazo: Ata o luns 15 de xuño de 2020 (6:00 p.m., hora de Roma).
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
#EuQuedoNaCasa co #CadernoVerde
Contido: Este programa pedagóxico está conformado por 15 unidades didácticas que se
publicarán de forma progresiva. Os protagonistas son catro membros dunha familia (pai, nai, fillo
e filla), á que se suman dúas mascotas (un gato e un can). Xuntos pasan un período de reclusión
no seu fogar debido á crise sanitaria orixinada polo COVID-19.
Con #EuQuedoNaCasa co #CadernoVerde, os pequenos poderán aprender a diario algo novo:
que é o coronavirus, por que é prioritario seguir unhas correctas e rigorosas pautas de hixiene, a
importancia de colaborar nas tarefas domésticas, o establecemento de horarios para o estudo, a
lectura e o lecer, así como a oportunidade de ampliar coñecementos ambientais.
Organizador: Sogama

Maletas viaxeiras
Contido: O CEIDA pon a disposición de todos os centros educativos varias coleccións de libros
para achegar o medio natural ao seu alumnado. Con elas pretende dar a coñecer o patrimonio
natural da nosa contorna máis próxima e fomentar a realización de actividades ao aire libre nos
centros de ensino.
O préstamo das maletas viaxeiras é gratuito para todos os centros educativos da Comunidade
Autónoma de Galicia, que poderán dispoñer dos materiais durante 1 mes (incluindo as datas de
envío e devolución).
-Maleta Naturalista: Coñecendo o Noso Patrimonio Natural.
-Maleta Literaria: Contos para un Planeta.
Organizador: Centro de Documentación Ambiental do CEIDA

CONGRESOS
Estatal
18º Congreso Nacional da Recuperación e do Reciclado
Contido: Coincidirá en IFEMA coa Feira Internacional da Recuperación e a Reciclaxe ( SRR), da
que FER promotor.
Como novidade, nesta edición uniuse o Congreso da
European
Recycling
Industries
Confederation ( EuRIC), polo que o Congreso FER converterase no punto de referencia do sector
europeo da reciclaxe.
Lugar: Madrid.
Organizador: FER
Inscrición: Consultar ligazón
Data de inicio: 11-06-2020
Data de fin: 12-06-2020
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XXI Congreso de Europarc-España, ESPARC 2020
Contido: -Novos retos e escenarios para a conservación da biodiversidade en relación ao
abandono rural.
-Conectividade ecolóxica e infraestrutura verde: papel dos espazos naturais protexidos no
territorio.
-Medidas de adaptación e mitigación ao cambio climático promocidas desde as áreas protexidas.
-Ferramentas para a xestión de visitantes dos espzos naturais.
-Alianzas para implicar á poboación local nos beneficios das áreas protexidas.
Lugar: Sierra de las Nievas
Organizador: Europarc-España, Junta de Andalucía
Inscrición: Ata o 31 de xullo.
Data de inicio: 30-09-2020
Data de fin: 04-10-2020

Internacional
Congreso Mundial da Natureza da UICN 2020. A Natureza, o noso
futuro.
Contido: -Xestión das paisaxes para a natureza e as persoas.
-Conservar a auga doce para sustentar a vida.
-Restablecer a saúde dos océanos.
-Acelerar a mitigación e adaptación ao cambio climático.
-Defender os dereitos e garantir unha gobernanza eficaz e equitativa.
-Aproveitar os sistemas económicos e financeiros para a sustentabilidade.
-Promover o coñecemento, a aprendizaxe, a innovación e a tecnoloxía.
Lugar: Marsella, Francia.
Organizador: UICN
Inscrición: Aberta inscrición. Diferentes tarifas
Data de inicio: 11-06-2020
Data de fin: 19-06-2020

12 Congreso Internacional “Retos do Cambio Climático: impactos,
mitigación e adaptación
Contido: A Asociación Española de Climatoloxía (AEC) celebrará en Santiago de Compostela
(Galicia) do 14 ao 16 de outubro de 2020 o seu 12 Congreso Internacional co título: “Retos do
Cambio Climático: impactos, mitigación e adaptación”.
A AEC é unha asociación de carácter científico cuxo obxectivo é fomentar o estudo do clima e o
progreso das ciencias da atmosfera en España.
Lugar: Santiago de Compostela
Organizador: AEC, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo.
Data de inicio: 14-10-2020
Data de fin: 16-10-2020
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CURSOS
Galicia
Curso On-line: Sistemas APPCC e prácticas de hixiene na industria
alimentaria
Contido: 1. Xeralidades do sistema de análise de perigos e puntos de control crítico (APPCC)
2. Directrices xerais do sistema APPCC
3. Aplicación do APPCC
4. Normativa específica
Lugar: On-line
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense.
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 13-04-2020
Data de fin: 24-05-2020

Curso Online Básico de Interpretación do Patrimonio - 23ª edición
Contido: Proporcionar a formación básica a través da adquisición dos coñecementos, destrezas e
atitudes necesarias para utilizar a Interpretación do Patrimonio como ferramenta de comunicación
coa fin de entregar unha información temática, organizada, relevante e amena ao público que
visita os espazos con valor patrimonial no seu tempo de lecer, e que fomente neles atitudes de
aprezo e custodia polo patrimonio presentado.
Lugar: Online
Organizador: CEIDA
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 21-04-2020
Data de fin: 24-05-2020

Curso On-line: Educador e Intérprete Ambiental
Contido: 1. A educación ambiental: conceptos básicos, ámbitos, destinatarios e instrumentos.
2. Interpretación e descrición do medio natural galego.
3. O medio ambiente na actualidade. a problemática medioambiental.
4. A interpretación como ferramenta da educación ambiental.
5. Recursos para a difusión ambiental.
6. Técnicas e recursos para a educación ambiental: o monitor medioambiental.
.7. Elaboración dun programa de educación ambiental.
8. A participación cidadá.
Lugar: On-line
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense.
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 04-09-2020
Data de fin: 08-11-2020
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Estatal
Formación para a empregabilidade en Rede Natura 2000 mariña:
gobernanza, turismo e aproveitamentos sustentables
Contido: Mellorar a empregabilidade vinculada á xestión eficaz e sustentable das AMP e en
especial da RN2000 mariña a través da capacitación de profesionais que poidan incorporarse á
xestión destes espazos e aos proxectos asociados á mesma.
-Curso a distancia de Introdución á xestión eficaz de áreas mariñas protexidas (do 20 de abril ao
30 de xuño). Para desempregados residentes de Andalucía, Canarias e Región de Murcia.
-Cursos semipresenciais (do 8 de xuño ao 5 de xullo). Para desempregados residentes de Galicia e
Andalucía.
-Curso presencial "Oportunidades de emprego na Red Natura 2000 mariña" (outubre). Para
desempregados residentes da Comunidade de Madrid.
Lugar: A distancia, semipresencial e completamente presencial.
Organizador: Fundación Biodiversidad
Inscrición: Ata 31 de marzo e 17 de maio.
Data de inicio: 20-04-2020
Data de fin: 30-10-2020

XORNADAS
Unión europea
SYSTEMIC workshop for biorefineries
Contido: Este taller discutirá as formas en que os marcos políticos europeos poden permitir
mellor a viabilidade financeira da recuperación de nutrientes dos refugallos en Europa.
A Comunicación da Unión Europea sobre a economía circular ha recoñecido a recuperación e
reutilización de nutrientes (NRR) dos refugallos como un elemento crucial no avance da economía
circular.
Con todo, aínda que se están facendo grandes avances no desenvolvemento de tecnoloxía para
permitir a recuperación de nutrientes nas plantas de biogás, a viabilidade financeira da
recuperación de nutrientes segue sendo un obstáculo importante para a súa expansión.
Lugar: Bruselas, Bélgica
Organizador: SYSTEMIC
Data de inicio: 26-10-2020
Data de fin: 26-10-2020

AGORA Virtual Dialogue
Contido: JPI Urban Europe convida os profesionais relacionados co urbanismo a este taller virtual
para debater como impulsar a transición cara a zonas urbanas sostibles e habitables.
Debido ao actual brote de COVID-19 en todo o mundo, este evento será o primeiro Diálogo
AGORA completamente virtual. Actualmente se
estám probando ferramentas, métodos e
formatos para facer este taller o máis interactivo e
co-creativo posible.
Lugar: On line
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Organizador: JPI Urban Europe
Data de inicio: 05-05-2020
Data de fin: 06-05-2020

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Directrices sobre traslados de residuos e COVID19
Contido: Directrices que a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático vén de
adoptar en relación aos TRASLADOS DE RESIDUOS dentro do territorio da comunidade autónoma
ante a situación de emerxencia actual derivada do COVID19.
Organizador: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xestión de residuos domésticos e COVID19
Contido: Consulte as recomendacións do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar sobre
xestión de residuos domésticos durante este período de emerxencia sanitaria; nestas
recomendacións inclúese información sobre a xestión dos residuos domésticos nos propios
fogares, nos centros hospitalarios, así como nas plantas de tratamento de residuos domésticos e
hospitalarios.
Lembrámoslle a necesidade de seguir separando en orixe os residuos xerados no seu domicilio e
depositalos nos contedores habilitados ao efecto no seu concello.
Organizador: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

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

Convocatoria de contribucións á Revista de EUROPARC-España 49
Contido: Anuncia a convocatoria de contribucións ao próximo número da revista dos espazos
naturais protexidos e a publicación está prevista no mes de xuño de 2020.
Organizador: Europarc-España
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ACTIVIDADES
Inscrición: Ata o 30 de abril

Unión europea
EUSEW 2020, EU Sustainable Energy Week
Contido: É a maior conferencia europea dedicada ás enerxías renovables e o uso eficiente da
enerxía en Europa. As sesións organizadas pola Comisión Europea e as partes interesadas na
enerxía céntranse en cuestións de enerxía sustentable, debaten novos desenvolvementos de
políticas, mellores prácticas e ideas de enerxía sustentable. Xunto á conferencia, Networking
Village reúne á Comunidade EUSEW para forxar alianzas, mentres que os Premios EUSEW
celebran proxectos e ideas sobresalientes.
Lugar: Bruselas.
Organizador: Comisión Europea.
Inscrición: A partir de abril de 2020.
Data de inicio: 23-06-2020
Data de fin: 25-06-2020

EU Green Week 2020 - Semana Verde da UE 2020
Contido: A Semana Verde da UE poñerá o foco na biodiversidade, no contexto desta crise
ecolóxica máis ampla. Esixirá unha acción urxente, explorará posibles vías para o cambio e
examinará como unha variedade de políticas da UE como o Acordo Verde Europeo pode axudar a
protexer, restaurar e xestionar de maneira sostible a natureza, deixando espazo para que se
recupere e prospere.
O programa da conferencia da Semana Verde da UE en Bruxelas incluirá unha serie de sesións
dedicadas á avaliación da Estratexia de Biodiversidade da UE para 2020.
Lugar: Bruselas
Organizador: Comisión Europea
Data de inicio: 01-06-2020
Data de fin: 05-06-2020

Día de información e redes de EU LIFE
Contido: A Comisión Europea está a organizar un día de información e traballo en rede sobre a
convocatoria de propostas de proxectos LIFE 2020.
O evento está aberto a posibles solicitantes que presenten propostas de proxectos sobre
tecnoloxía verde, protección da natureza e acción climática. Os participantes serán convidados a
unha sesión informativa matutina sobre a chamada 2020 LIFE.
A tarde estará dedicada a establecer contactos con outros participantes para compartir
experiencias, relacionarse con posibles novos socios e reunirse con representantes do programa
LIFE da Comisión Europea.
Lugar: On line
Organizador: Comisión Europea
Data de inicio: 30-04-2020
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ACTIVIDADES
Data de fin: 30-04-2020

CITIES & CITIZENS ENERGY FORUM
Contido: Primeiro Foro de Enerxía de Cidades e Cidadáns - Conferencia anual de Energy Cities
3 días de reunións e debates para mostrar os progresos, os potenciais e a diversidade das
iniciativas locais de enerxía. Compartir solucións e necesidades de novas políticas e marcos
legais.
Lugar: Heerlen, Países Bajos.
Organizador: Energy Cities.
Data de inicio: 15-09-2020
Data de fin: 17-09-2020

Internacional
Conferencia sobre os Océanos:
protexamos o noso futuro'

'Salvemos

os

nosos

océanos,

Contido: A Conferencia sobre os Océanos, organizada conxuntamente polos Gobernos de Kenia e
Portugal, chega nun momento crítico no que o mundo está a reforzar os seus esforzos para
mobilizar, crear e promover solucións que permitan alcanzar os 17 Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible antes de 2030. Como parte das primeiras etapas da recentemente
lanzada Década de Acción para os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible do Secretario Xeral
das Nacións Unidas, Antonio Guterres, a Conferencia promoverá unha serie de solucións
innovadoras con base científica moi necesarias co obxectivo de iniciar un novo capítulo na acción
mundial para os océanos.
Lugar: Lisboa.
Organizador: Naciones Unidas.
Data de inicio: 02-06-2020
Data de fin: 06-06-2020

Foro de solucións medioambientais sostibles
Contido: Ante a situación xerada polo avance do COVID-19 en España e o resto do mundo,
IFEMA decidiu aprazar a celebración do cuarto Foro Medio Ambiente e Sustentabilidade, FSMS, previsto inicialmente do 9 ao 11 de xuño- aos días 29 de setembro ao 1 de outubro próximos.
Esta convocatoria reunirá nos recintos de Feira de Madrid á vixésima edición da Feira
Internacional do Urbanismo e Medio Ambiente, TECMA; a 7ª Feira Internacional da Recuperación
e a Reciclaxe, SRR, e o cuarto Foro das Cidades de Madrid, converténdose no gran evento
comercial, promocional e de intercambio de coñecemento deste sector.
Con esta medida, IFEMA quere asegurar a todos os participantes, expositores e visitantes
profesionais de FSMS 2020, a celebración do devandito evento con todas as garantías sanitarias,
á vez que proporcionarlles a mellor contorna comercial para unha proveitosa participación.
Organizador: IFEMA
Data de inicio: 29-09-2020
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ACTIVIDADES
Data de fin: 01-10-2020

Cinco actividades para que
contaminación por plásticos

os

nenos

aprendan

a

reducir

a

Contido: Se reflicten algunhas ideas para distraer aos máis novos e ensinarlles acerca dun dos
maiores desafíos ambientais do noso tempo: a contaminación por plásticos.
Escolas, universidades e recintos de eventos en todo o mundo están a pechar a causa do brote de
COVID-19. Segundo a UNESCO, máis da metade da poboación estudantil mundial está afectada
polas suspensións en máis de 100 países. Nese escenario, pode ser difícil manter aos nenos
ocupados con actividades emocionantes, especialmente cando os pais traballan desde casa.
Organizador: Programa para o Medio Ambiente da ONU

Semana Mundial
aceleradora"

da

Auga:

"Auga

e

cambio

climático:

acción

Contido: Punto focal anual máis prestixioso para asuntos internacionais da auga. O tema para
2020 é "Auga e cambio climático: acelerar a acción" cun enfoque na innovación, a ciencia e as
accións necesarias para abordar unha das maiores ameazas para o noso planeta e nosa propia
existencia.
Lugar: Estocolmo (Suecia).
Organizador: SIWI.
Data de inicio: 23-08-2020
Data de fin: 28-08-2020
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