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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 23 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución pola que se outorga autorización ambiental integrada a
González Couceiro, S.L.U. para o proxecto de ampliación da planta de
valorización de residuos non perigosos, no concello de Cerceda
(expediente 2017-IPPC-I-72). (Diario Oficial de Galicia, Num: 158, 0708-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de agosto 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
2019-IPPC-140-333 á planta de procesado de leite situada no
concello de Curtis. Titular: Inleit Ingredients, S.L. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 172, 26-08-2020, Páx: 33901)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ATMOSFERA E CLIMA
Outras CCAA
Orde nº 3101 de data 16 de agosto de 2020, relativa á aprobación de
zonificación da calidade do aire na Ciudad Autónoma de Melilla.
(Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Num: 5784, 21-082020, Páx: 1796)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1203 DA COMISIÓN do 9 de
xuño de 2020 polo que se modifica o anexo I do Regulamento (UE)
2019/1021 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á
entrada correspondente ao ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS)
e os seus derivados (Diario Oficial de la Comunidad Europea, Num:
27, 18-08-2020, Páx: 1)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1204 DA COMISIÓN do 9 de
xuño 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 dicofol (Diario Oficial de la Comunidad Europea,
Num: 270, 18-08-2020, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Outras CCAA
Decreto n.º 88/2020, do 6 de agosto, do Consello de Goberno polo
que se aproba definitivamente o II Plan de Saneamento e Depuración
da Región de Murcia-Horizonte 2035. (Boletín Oficial de la Región de
Murcia, Num: 199, 28-08-2020, Páx: 20188)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS MARÍTIMAS
Outras CCAA
Lei 8/2020, do 30 de xullo, de protección e ordenación do litoral
(Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: null, 03-08-2020,
Páx: 8192)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Lei 3/2020, do 27 de xullo, de recuperación e protección do Mar
Menor. (Boletín Oficial de la Región de Murcia, Num: 177, 01-082020, Páx: 18053)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 21 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
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Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
para residencia de maiores, no concello dos Blancos (expediente
2020AAE2447; código 2309/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num:
158, 07-08-2020, Páx: 31545)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 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 10 do Plan
xeral de ordenación municipal no ámbito de Canelas, concello de
Sanxenxo (expediente 2020AAE2455, código 2316/2020). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 168, 20-08-2020, Páx: 33265)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 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 8 do Plan
xeral de ordenación urbana de Chantada (expediente 2020AAE2448,
código 2311/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 167, 19-08-2020,
Páx: 32963)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 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 1 do Plan
xeral de ordenación municipal da Arnoia (expediente 2020AAE2453,
código 2313/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 168, 20-08-2020,
Páx: 33266)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de xullo 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 no núcleo
rural da Cañota, no concello de Sada (expediente 2020AAE2446;
código 2307/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 161, 12-08-2020,
Páx: 32156)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 27 de xullo 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 solo rústico, complexo para uso turístico dinamizador do medio
rural A Eirexe, no concello de Boqueixón (expediente 2019AAE2391;
código 2303/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 161, 12-08-2020,
Páx: 32157)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de xullo 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 instalacións de uso agroturístico en Salgueiroas, no concello de
Santa Comba (expediente 2020AAE2438; código 2302/2020). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 161, 12-08-2020, Páx: 32159)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 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 do proxecto sectorial
do parque empresarial de Cee, no concello de Cee, promovida pola
sociedade Suelo Empresarial del Atlántico, S.L. (expediente
2020AAE2429; código 2308/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num:
158, 07-08-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 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 da ordenanza
residencial do Plan parcial do sector de solo urbanizable SUB-SI
Santa Isabel, no concello de Outeiro de Rei (expediente
2020AAE2451; código 2310/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num:
158, 07-08-2020, Páx: 31544)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
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ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
para a implantación dun equipamento destinado a albergue xuvenil,
no concello de Ortigueira (expediente 2020AAE2443; código
2305/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 161, 12-08-2020, Páx:
32158)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 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 do Plan parcial do
sector SU-22 Magor-Noalla, no concello de Sanxenxo, promovida pola
Xunta de Compensación do sector de solo urbanizable SU-22
(expediente 2020AAE2432; código 2298/2020). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 158, 07-08-2020, Páx: 31546)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 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 do Plan xeral de
ordenación municipal para a súa adaptación ao Proxecto sectorial de
ampliación das instalacións de Jealsa Rianxeira, S.A., no concello de
Boiro (expediente 2020AAE2433; código 2314/2020). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 158, 07-08-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de xullo 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 o desenvolvemento do SX-SU03 do Plan xeral de ordenación
municipal de Valga (expediente 2020AAE2452, código 2312/2020).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 168, 20-08-2020, Páx: 33263)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 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 do Plan xeral de
ordenación municipal da Coruña no ámbito da acción QG-49
Equipamento en Oza, no concello da Coruña (expediente
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2020AAE2454, código 2315/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num:
168, 20-08-2020, Páx: 33264)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 31 de xullo 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 SUD-10 de Cova
Terreña, no concello de Baiona, promovido pola comisión xestora
para o desenvolvemento urbanístico do sector de solo urbanizable
SUD-10 (expediente 2020AAE2444, código 2306/2020). (Diario Oficial
de Galicia, Num: null, 20-08-2020, Páx: 33267)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 21 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 liña de alta tensión 66 kV A RuñaRegoelle e subestación colectora 30/66 kV A Ruña, nos concellos de
Dumbría e Mazaricos (expediente 2018/0209). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 160, 11-08-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 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 valorización de residuos perigosos
de buques con tonelaxe inferior a 500 GT no porto de Vigo, no
concello de Vigo (clave do expediente 2019/0144). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 160, 11-08-2020, Páx: 31915)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 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 cultivo experimental de moluscos
bivalvos sobre unidades de substrato suspendido, na Ría de Arousa
(A Pobra do Caramiñal) (clave do expediente 2017/0062). (Diario
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Oficial de Galicia, Num: 160, 11-08-2020, Páx: 31916)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24 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 ampliación de cebadeiro de vacún
de carne, e da fosa de xurros e esterqueira no lugar da Espadana, na
parroquia do Alto de Xestoso, no concello de Monfero (clave do
expediente 2019/0002). (Diario Oficial de Galicia, Num: 160, 11-082020, Páx: 31917)
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 fai pública a declaración
de impacto ambiental relativa ao proxecto de instalación de refinaría
e envasado de aceites vexetais no polígono industrial de San Cibrao
das Viñas, Ourense (expediente 2020/0033). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 156, 05-08-2020, Páx: 31234)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 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 cultivo experimental de orella de
mar en artefacto flotante tradicional, na ría de Arousa (A Pobra do
Caramiñal) (expediente 2018/0097). (Diario Oficial de Galicia, Num:
157, 06-08-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 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 do parque eólico Monte Tourado,
no concello de Vimianzo, A Coruña (expediente 2018/0188). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 157, 06-08-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

8 de 42

NORMATIVA
ANUNCIO do 29 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 cambio de uso de forestal a
agrícola dunha parcela na parroquia de San Mamede de Ferreiros, no
concello do Pino (A Coruña) (expediente 2019/0134). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 168, 20-08-2020, Páx: 33262)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 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 do parque eólico Alto da Croa II,
nos concellos de Dumbría e Vimianzo, A Coruña (expediente
2018/0189). (Diario Oficial de Galicia, Num: 157, 06-08-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 3 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola dunha parcela na parroquia de San Silvestre de Argas, no
concello de San Xoán de Río (Ourense) (expediente 2019/0152).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 168, 20-08-2020, Páx: 33269)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de agosto 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 ata 22020 pavos de ceba na parroquia de Ferreira de
Pallares, no concello de Guntín, Lugo (expediente 2019/0106). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 169, 21-08-2020, Páx: 33397)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de agosto 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 para viñedo dunha parcela na parroquia de Cernego, no
concello de Vilamartín de Valdeorras (expediente 2020/0096). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 172, 26-08-2020, Páx: 33902)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de implantación dun establecemento
comercial individual no parque empresarial de Santiago de
Compostela, no concello de Santiago de Compostela (expediente
2020/0025). (Diario Oficial de Galicia, Num: 173, 27-08-2020, Páx:
34105)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
Decreto Lexislativo 1/2020, do 28 de agosto, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de avaliación ambiental das Illes Balears.
(Boletín Oficial de Islas Baleares, Num: 145, 29-08-2020, Páx: 28948)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAMBIO CLIMÁTICO
Outras CCAA
ORDE
AGM/759/2020, do 10 de agosto, pola que se regula a
solicitude de autorización de emisión de gases de efecto
invernadoiro para o período 2021-2030. (Boletín Oficial de Aragón,
Num: 165, 20-08-2020, Páx: 18960)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 6 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de
Sustentabilidade e Cambio Climático, pola que se eliminan as
obrigacións de medición de dióxido de xofre nas emisións orixinadas
pola combustión de gasóleo (Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, Num: 186, 03-08-2020, Páx: 133)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2020/1222 DA COMISIÓN do 24 de
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agosto de 2020 relativa á aprobación dunha tecnoloxía de
iluminación eficiente para o exterior de vehículos que utiliza diodos
emisores de luz como tecnoloxía innovadora para a redución das
emisións de CO2 dos vehículos comerciais lixeiros propulsados por
motor de combustión interna no que respecta a as condicións do
Novo Ciclo de Condución Europeo con arranxo ao Regulamento (UE)
2019/631 do Parlamento Europeo e do Consello (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 279, 27-08-2020, Páx: 5)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Outras CCAA
DECRETO LEI 14/2020, do 7 de agosto, do Consell, de medidas para
acelerar a implantación de instalacións para o aproveitamento das
enerxías renovables pola emerxencia climática e a necesidade da
urxente reactivación económica. (Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, Num: 8893, 28-08-2020, Páx: 32878)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais (BOP Ourense, Num: 184, 12-08-2020,
Páx: 19)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva Plan Actuación Municipal Fronte a Incendios.
Concello de Nigrán (BOP Pontevedra, Num: 148, 04-08-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva da Ordenanza municipal de prevención de
incendios forestais (BOP Ourense, Num: 197, 28-08-2020, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Estatal
Resolución 420/38232/2020, do 31 de xullo, da Secretaría Xeral
Técnica, pola que se publica o Convenio coa Xunta de Galicia, para a
prevención de incendios forestais durante a campaña de 2020
(Boletín Oficial del Estado, Num: 217, 12-08-2020, Páx: 68655)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Local
Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Gondomar, (BOP
Pontevedra, Num: 158, 18-08-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza de limpeza viaria
e ornato público do Concello de Cambre (BOP A Coruña, Num: 140,
28-08-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
Lei 5/2020, do 3 de agosto, de mitigación do impacto socioeconómico
do COVID-19 na área de medio ambiente. (Boletín Oficial de la Región
de Murcia, Num: 179, 04-08-2020, Páx: 18265)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 736/2020, do 4 de agosto, polo que se regula a
contabilización de consumos individuais en instalacións térmicas de
edificios. (Boletín Oficial del Estado, Num: 212, 06-08-2020, Páx:
64990)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Internacional
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Medidas do Tratado
Antártico
adoptadas na XLII
Reunión
Consultiva do devandito Tratado, celebrada en Praga, do 1 ao 11 de
xullo de 2019. (Boletín Oficial del Estado, Num: 216, 11-08-2020, Páx:
67140)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Galicia
RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se fai pública a descatalogación de
varios elementos do Catálogo galego de árbores senlleiras. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 163, 14-08-2020, Páx: 32416)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Resolución do 31 de xullo de 2020, da Subsecretaría, pola que se
publica o Convenio entre o Ministerio para a Transición Ecolóxica e
o Reto Demográfico e a Axencia Estatal Consello Superior de
Investigacións Científicas, M. P., en relación ao diagnóstico e
seguimento da mortalidade de fauna nas vías de transporte en
España. (Boletín Oficial del Estado, Num: 213, 07-08-2020, Páx:
66725)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Outras CCAA
Resolución do 13 de abril de 2020, pola que se aproba o Programa de
Inspección Ambiental de Traslados Transfronteirizos de Residuos na
Comunidade Autónoma de Canarias para o ano 2020. (Boletín Oficial
de Canarias, Num: 160, 10-08-2020, Páx: 21309)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral, pola que se
publica o Acordo do Consello de Goberno do 22 de xullo de 2020,
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polo que se aproba a modificación n.º 1 do Plan Integrado de
Residuos de Extremadura (PIREX) 2016-2022 (Diario Oficial de
Extremadura, Num: 160, 18-08-2020, Páx: 29246)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 731/2020, do 4 de agosto, polo que se modifica o Real
Decreto 619/2005, do 30 de decembro, sobre a xestión de
pneumáticos fóra de uso. (Boletín Oficial del Estado, Num: 213, 0708-2020, Páx: 65591)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Outras CCAA
Resolución 561/2020, do 4 de agosto, do Director Xeral de Obras
Públicas e Infraestruturas, pola que se aproba definitivamente o
“Plan de Acción Contra o Ruído da Rede de Estradas da Comunidade
Foral de Navarra III Fase”. (Boletín Oficial de Navarra, Num: 189, 2508-2020, Páx: 8136)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2020/1161 DA COMISIÓN do 4 de
agosto de 2020 pola que se establece unha lista de observación de
substancias a efectos de seguimento a nivel da Unión no ámbito da
política de augas, de conformidade coa Directiva 2008/105/CE do
Parlamento Europeo e do Consello (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 257, 06-08-2020, Páx: 32)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1182 DA COMISIÓN do 19 de
maio de 2020 polo que se modifica, a efectos da súa adaptación ao
progreso científico e técnico, a parte 3 do anexo VI do Regulamento
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(CE) nº 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre
clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 261, 11-08-2020, Páx: 2)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2020/1187 DA COMISIÓN do 7 de
agosto de 2020 polo que se concede unha autorización da Unión para
a familia de biocidas "Iodine based products-CID LINES NV" (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 268, 14-08-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2020/1149 DA COMISIÓN do 3 de agosto de 2020
que modifica, polo que respecta aos diisocianatos, o anexo XVII do
Regulamento (CE)
nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do
Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a
restrición das substancias e mesturas químicas (REACH) (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 252, 04-08-2020, Páx: 24)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2020/1160 DA COMISIÓN do 5 de
agosto de 2020 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE) n.o 540/2011 no que respecta á prórroga dos períodos de
aprobación das substancias activas sulfato de aluminio e amonio,
silicato de aluminio, fariña de sangue, carbonato de calcio, dióxido
de carbono, extracto da árbore do té, residuos da destilación de
graxas, ácidos graxos C7 a C20, extracto de allo, acedo giberélico,
giberelina, proteínas hidrolizadas, sulfato de ferro, kieselgur (terra
de
diatomeas),
aceites
vexetais/aceite
de
colza,
hidrogenocarbonato de potasio, area de cuarzo, aceite de peixe,
repelentes (polo cheiro) de orixe animal ou vexetal/graxa de ovino,
cadea lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol e urea.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: null, 06-08-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2020/1147 DA COMISIÓN do 31
de xullo de 2020 polo que se concede unha autorización da Unión
para o biocida único «ClearKlens product based on IPA» (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 252, 04-08-2020, Páx: 1)
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020 sobre ampliación dos prazos
establecidos no artigo 25 da Resolución do 19 de decembro de 2019
pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a
convocatoria de subvencións para a realización de auditorías
enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de
aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e
servizos para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder
Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 20 de
xaneiro de 2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 157, 06-08-2020,
Páx: 31367)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 19 de decembro de 2019 (DOG número 12, do 20
de xaneiro de 2020)
Obxecto: Consultar a Resolución do 19 de decembro de 2019 (DOG número 12, do 20 de
xaneiro de 2020)
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar a Resolución do 19 de decembro de 2019 (DOG número 12, do 20 de
xaneiro de 2020)

ORDE do 3 de agosto de 2020 pola que se amplía a dotación
orzamentaria para a concesión das axudas da Orde do 30 de
decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados
aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en
montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal
(Sofor),
cofinanciadas
co
Fondo
Europeo
Agrícola
de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan
para o ano 2020 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 160, 11-08-2020, Páx: 31854)
Destinatarios: Consultar a Orde do 30 de decembro de 2019 publicada no DOG o día 19 de
febreiro de 2020.
Obxecto: Consultar a Orde do 30 de decembro de 2019 publicada no DOG o día 19 de
febreiro de 2020.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar a Orde do 30 de decembro de 2019 publicada no DOG o día 19 de febreiro
de 2020.

RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2020 pola que se redistribúen os
créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 28
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de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se
anuncia a convocatoria de subvencións para a renovación de
electrodomésticos e a implantación de domótica enerxética para o
ano 2020 (código de procedemento IN414C). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 160, 11-08-2020, Páx: 31891)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 28 de abril de 2020 publicada no DOG número 99
do 25 de maio.
Obxecto: Consultar a Resolución do 28 de abril de 2020 publicada no DOG número 99 do 25
de maio.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar a Resolución do 28 de abril de 2020 publicada no DOG número 99 do 25 de
maio.

ORDE do 4 de agosto de 2020 pola que se modifica a Orde do 26 de
decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria para o ano 2020 das axudas para estudos e
investimentos
vinculados
á
conservación,
recuperación
e
rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización
ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas
co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 20142020 (código de procedemento MT724A). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 160, 11-08-2020, Páx: 31832)
Destinatarios: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019 publicada no DOG o día 17 de
febreiro de 2020.
Obxecto: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019 publicada no DOG o día 17 de
febreiro de 2020.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019 publicada no DOG o día 17 de febreiro
de 2020.

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020 pola que se amplían os prazos e
se redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na
Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para
proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de
aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de
Galicia, para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo
Feder Galicia 2014-2020. (Diario Oficial de Galicia, Num: 157, 06-082020)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 8 de agosto de 2019 (DOG 13 de setembro de
2019)
Obxecto: Consultar a Resolución do 8 de agosto de 2019 (DOG 13 de setembro de 2019)
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Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar a Resolución do 8 de agosto de 2019 (DOG 13 de setembro de 2019)

ORDE do 4 de agosto de 2020 pola que se modifica a Orde do 31 de
decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria para os anos 2020 e 2021 das axudas a investimentos
non
produtivos
vinculados
á
realización
de
obxectivos
agroambientais e climáticos no ámbito dos parques naturais de
Galicia,
cofinanciadas
co
Fondo
Europeo
Agrícola
de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de
procedemento MT819A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 160, 11-082020, Páx: 31829)
Destinatarios: Consultar a Orde do 31 de decembro de 2019 publicada no DOG o día 12 de
febreiro de 2020.
Obxecto: Consultar a Orde do 31 de decembro de 2019 publicada no DOG o día 12 de
febreiro de 2020.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar a Orde do 31 de decembro de 2019 publicada no DOG o día 12 de febreiro
de 2020.

ORDE do 17 de agosto de 2020 pola que se modifica a Orde do 26 de
decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria para os anos 2020 e 2021 das axudas a investimentos
non
produtivos
vinculadas
á
realización
de
obxectivos
agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura
2000, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural
(PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT814A).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 169, 21-08-2020, Páx: 33345)
Destinatarios: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019.
Obxecto: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019.

ORDE do 28 de xullo de 2020 pola que se publica a redistribución e a
ampliación do crédito da Orde do 12 de decembro de 2019 pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de subvencións para investimentos
produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da
reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables,
e para a obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico,
científico, xurídico, ambiental ou económico no ámbito da
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acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, tramitado
como expediente anticipado de gasto (código de procedemento
PE205F). (Diario Oficial de Galicia, Num: 156, 05-08-2020, Páx:
31193)
Destinatarios: Consultar a Orde do 12 de decembro de 2019
Obxecto: Consultar a Orde do 12 de decembro de 2019
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Consultar la Orden de 12 de diciembre de 2019

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para
proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021,
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no
marco do Programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, e se procede
á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión
destas subvencións (códigos de procedemento IN421Y e IN421S).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 161, 12-08-2020, Páx: 32061)
Destinatarios: 1. Poderán acceder á condición de beneficiarios das presentes subvencións:
a) As entidades locais de Galicia e entidades dela dependentes.
b) As entidades sen ánimo de lucro.
c) Empresas legalmente constituídas e autónomos.
Obxecto: 1. Aprobar as bases reguladoras das subvencións, para proxectos de enerxía
fotovoltaica, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do
programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, para o exercicio 2020-2021, que se xuntan a
esta resolución como anexo I (IN421Y, IN421S).
2. Seleccionar, en réxime de concorrencia non competitiva, as entidades colaboradoras que
participarán na súa xestión, segundo a excepción mencionada no artigo 19.2 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. As solicitudes de adhesión presentadas en prazo e
cos requisitos establecidos nestas bases tramitaranse e resolveranse por orde de entrada no
rexistro da solicitude, do que se fará publicidade na aplicación informática que se utiliza na
xestión das axudas.
Convoca: Inega - Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Do 21 de setembro ás 9.00 horas ata o 1 de decembro de 2020 (procedemento
IN421S).

RESOLUCIÓN do 14 de agosto de 2020 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o programa Fábrica do futuro, fábrica
intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria),
orientado a proxectos de investigación industrial, desenvolvemento
experimental e innovación centrados en tecnoloxías industriais
innovadoras dentro da iniciativa Industrias 4.0-captación de
investimentos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de
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Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo
Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano
2020 (código de procedemento IN854A). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 173, 27-08-2020, Páx: 33963)
Destinatarios: Consultar o artigo 4 da resolución.
Obxecto: Aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega
de Innovación ao abeiro da cuarta convocatoria do programa Fábrica do futuro, fábrica
intelixente e sustentable da industria 4.0. e convocalas para o ano 2020 (consultar artigo 1 da
resolución).
Convoca: Axencia Galega de Innovación.
Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de
Galicia.

RESOLUCIÓN do 17 de agosto de 2020 pola que se modifican os
prazos de xustificación establecidos no artigo 26 da Resolución do 31
de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións para a consolidación de unidades mixtas de
investigación aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades
identificadas na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2020 (código de procedemento IN853B). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 174, 28-08-2020, Páx: 34178)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión destas subvencións..
Obxecto: Consultar a Resolución do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión destas subvencións..
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Consultar a Resolución do 31 de decembro de 2019.

Estatal
IV edición de axudas para "apadriñamentos de espazos naturais" do
Proxecto LIBERA
Destinatarios: Poderán participar na convocatoria todo tipo de entidades e asociacións
locais.
Obxecto: O Proxecto LIBERA, impulsado por Seo/ BirdLife en alianza con Ecoembes, pon en
marcha a edición 2020/2021 das axudas para "apadriñamentos de espazos naturais". Esta
iniciativa ten como impulsar e potenciar o traballo das asociacións locais que traballan en
favor da conservación da natureza e dos espazos naturais, en particular para o
desenvolvemento de accións que aborden o problema do lixo na natureza. Os proxectos
poden incluír accións de mellora do coñecemento desta problemática; accións preventivas
que promovan cambiar hábitos, informar e educar no coidado e o respecto da natureza; e
accións de participación nas que a mobilización cidadá é unha das claves para abordar o
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problema da basuraleza.
Convoca: Seo/ BirdLife en alianza con Ecoembes
Prazo: Ata o 16 de setembro de 2020

Orde TED/766/2020, do 3 de agosto, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de axudas ao investimento en instalacións de xeración
de enerxía eléctrica con fontes de enerxía renovable, susceptibles de
ser cofinanciadas con fondos da Unión Europea. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 211, 05-08-2020, Páx: 64912)
Destinatarios: Poderán obter a condición de beneficiario as persoas físicas ou xurídicas,
públicas ou privadas, que vaian realizar a actuación obxecto da axuda, incluíndo os
consorcios previstos na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público,
as comunidades de bens, as comunidades de propietarios, as agrupacións de comunidades
de propietarios e outras agrupacións que poidan levar a cabo a actuación obxecto da axuda
Obxecto: Constitúe o obxecto da presente orde o establecemento das bases reguladoras da
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas a proxectos de
investimento en instalacións de xeración de enerxía eléctrica con fontes de enerxía renovable
no territorio nacional.
Convoca: Ministerio para a transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Nin inferior a 20 días nin superior a tres meses desde a data de publicación do
extracto no BOE.

Orde TED/765/2020, do 3 de agosto, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de axudas ao investimento en instalacións de produción
de enerxía térmica con fontes de enerxía renovable, susceptibles de
ser cofinanciadas con fondos da Unión Europea. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 211, 05-08-2020, Páx: 64883)
Destinatarios: As persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que vaian realizar a
actuación obxecto da axuda, incluíndo os consorcios previstos na Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, as comunidades de bens, as comunidades de
propietarios, as agrupacións de comunidades de propietarios e outras agrupacións que
poidan levar a cabo a actuación obxecto da axuda.
Obxecto: Constitúe o obxecto da presente orde o establecemento das bases reguladoras da
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas a proxectos de
investimento en instalacións de produción de enerxía térmica con fontes de enerxía
renovable e instalacións de produción de gases renovables.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e ol Reto Demográfico
Prazo: Nin inferior a 20 días nin superior a tres meses desde a data de publicación do
extracto no BOE

Extracto da Resolución 6 de agosto de 2020 da Dirección da
Fundación Biodiversidade,
F. S. P., pola que se convocan
subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a
contratación de persoas desempregadas do Programa Empleaverde
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cofinanciado polo Fondo Social Europeo no marco do Programa
Operativo Emprego, Formación e Educación 2014 - 2020 (Boletín
Oficial del Estado, Num: 224, 20-08-2020, Páx: 35901)
Destinatarios: Persoas físicas que actúen como empregadoras ou persoas xurídicas
privadas con ou sen ánimo de lucro legalmente constituídas, debidamente rexistradas no
rexistro correspondente, con personalidade xurídica propia e sede en España
Obxecto: Subvencións para a contratación de persoas desempregadas a tempo completo por
un período mínimo de seis meses por persoas físicas ou entidades que estean vinculadas
directa ou indirectamente coa economía verde e/ou azul ou que, non estando vinculadas,
xeren emprego que contribúa a unha liña de negocio sostible ou á xestión dunha mellora
ambiental na entidade, co obxectivo de contribuír a afrontar grandes retos actuais como a
crise xerada polo Covid-19, a perda de biodiversidade, o cambio climático e o reto
demográfico, impulsando unha transición ecolóxica e xusta e construíndo un futuro máis
resiliente e sostible.
Convoca: Ministerio para a transición Ecolóxica e Reto Demográfico
Prazo: Comezará aos seis meses da publicación da convocatoria e finalizará o día 30 de
setembro 2021

Extracto da Resolución 14 de agosto de 2020 da Dirección da
Fundación Biodiversidade,
F. S. P., pola que se modifica a
convocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, para a avaliación da biodiversidade terrestre española
2020. (Boletín Oficial del Estado, Num: 224, 20-08-2020, Páx: 35903)
Destinatarios: Consultar a convocatoria publicada na Base de Datos Nacional de
Subvencións con código 493333, cuxo extracto foi publicado no Boletín Oficial do Estado
número 26, do 30 de xaneiro de 2020.
Obxecto: Consultar a convocatoria publicada na Base de Datos Nacional de Subvencións con
código 493333, cuxo extracto foi publicado no Boletín Oficial do Estado número 26, do 30 de
xaneiro de 2020.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico
Prazo: Consultar a convocatoria

Extracto da Resolución do 27 de xullo de 2020, da Secretaria de
Estado de Enerxía, pola que se convocan as axudas a proxectos de
entidades locais afectadas por un proceso de peche de centrais
termoeléctricas de carbón. (Boletín Oficial del Estado, Num: 228, 2508-2020, Páx: 36324)
Destinatarios: 1. Entidades locais que resulten afectadas polo proceso de peche dunha
central termoeléctrica de carbón enumerada no anexo I das bases (Orde TEC/1141/2019, do
19 de novembro). 2. As seguintes entidades sempre que participen no proxecto de forma
conxunta cun municipio do apartado 1: a. As Comarcas ou outras entidades que agrupen
varios municipios. b. As Mancomunidades de Municipios. c. As Deputacións provinciais e
Comunidades Autónomas uniprovinciales, d. Os Consellos Insulares e. Os consorcios con
personalidade xurídica propia creados por unha Administración local, autonómica ou estatal,
ou entidades integrantes do sector público institucional das citadas administracións. f. As
agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens
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ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado ......
Obxecto: Convocar as axudas dispostas na Orde TEC/1141/2019, do 19 de novembro, para
a realización de proxectos nas entidades locais afectadas por un proceso de peche de
centrais termoeléctricas de carbón, enumeradas no anexo I da mesma
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica
Prazo: Finalizará no prazo de un (1) mes desde a publicación do extracto da convocatoria.

Real Decreto 778/2020, do 25 de agosto, polo que se declara a
aplicación das medidas previstas no artigo 9 da Real Decreto-lei
11/2019, do 20 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes
para paliar os danos causados por temporais e outras situacións
catastróficas, a diversas situacións catastróficas acaecidas entre o 1
de abril de 2019 e o 31 de marzo de 2020. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 230, 27-08-2020, Páx: 72310)
Destinatarios: Aos proxectos directamente relacionados cos sinistros aos que se refire o
apartado anterior que executen os concellos, as deputacións provinciais, os consellos e
cabidos insulares, as comarcas, as mancomunidades e as comunidades autónomas
uniprovinciais relativos ás obras de reparación ou restitución de infraestruturas,
equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal
Obxecto: Declárase a aplicación das medidas previstas no artigo 9 da Real Decreto-lei
11/2019, do 20 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos
causados por temporais e outras situacións catastróficas
Convoca: Ministerio Política Territorial e Función Pública

Unión europea
Axudas da European City Facility (EUCF) para os Concellos adheridos
ao Pacto das Alcaldías
Destinatarios: A convocatoria EUCF está dirixida a todas as entidades locais e agrupacións
de entidades locais dos 27 Estados membros da Unión Europea e do Reino Unido, que
dispoñan de:
• O código NUTS III (Nomenclatura de unidade Territorial) ou LAU (Unidade Administrativa
Local).
• Un plan de acción de Enerxía sostible aprobado politicamente (PAES, PACES, ou plans de
similar alcance e ambición).
• Unha carta de apoio do seu alcalde ou outro representante político electo.
Obxecto: A European City Facility é unha iniciativa creada no marco do programa de
investigación e innovación da Unión Europea, Horizonte 2020: un instrumento de
asesoramento, formación e apoio financeiro a medida, áxil e simplificado (pago único de
60.000 €) que se concederá a ao redor de 200 entidades locais, para facilitarlles o
desenvolvemento do que se denominaron ‘conceptos de investimento’, como primeiro paso
cara ao desenvolvemento de plans sólidos de investimento en enerxía sostible.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: Atao 2 de outubro do 2020.
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Convoctoria de propostas de novos proxectos
LIFE
características relacionadas coa pandemia COVID-19

-

Novas

Destinatarios: Consultar as distintas convocatorias
Obxecto: As prioridades crave de LIFE son o medio ambiente e o clima, pero sen dúbida
estes teñen fortes vínculos coa saúde humana. Certos proxectos ou accións específicas
poderían abordar directa ou indirectamente problemas relacionados coa xestión deste tipo de
pandemias. Tendo en conta este desafío global ao que nos enfrontamos, cremos que o
programa LIFE debe facer todo o posible para contribuír activamente a atopar solucións.
Polo tanto, convidamos a cada solicitante para analizar críticamente os obxectivos e
actividades do seu proxecto para detectar calquera elemento que poida mellorar directa ou
indirectamente a nosa capacidade colectiva para evitar, mitigar, xestionar e recuperarnos no
caso dunha crise futura similar. Cremos que toda contribución conta, e acollemos con
beneplácito propostas que, cumprindo coas prioridades do programa, poidan contribuír a este
esforzo colectivo.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: Todo os prazos de presentación ampliáronse un mes. Poden consultar as
convocatorias abertas na ligazón

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
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.
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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
Prazo: Data límite a fins de xaneiro de 2021.

BOLSAS
Estatal
Extracto da Resolución do 24 de xullo de 2020, do Pleno do Consello
de Seguridade Nuclear, pola que se establecen as bases reguladoras
e se efectúa a convocatoria de bolsas de formación para a
especialización en materia de Seguridade Nuclear e Protección
Radiolóxica (Boletín Oficial del Estado, Num: 226, 22-08-2020, Páx:
36090)
Destinatarios: Consultar as bases
Obxecto: O obxecto da presente resolución establece as bases reguladoras e efectúa a
convocatoria para a concesión de bolsas de formación nas diversas áreas de especialización
relacionadas co ámbito competencial do organismo, que figuran desenvoltas no Anexo I.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Vinte días, contados a partir do seguinte da publicación do extracto da convocatoria
no BOE.

Resolución do 24 de xullo de 2020, do Consello de Seguridade
Nuclear, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan
bolsas de formación para a especialización en materia de seguridade
nuclear e protección radiolóxica. (Boletín Oficial del Estado, Num:
213, 07-08-2020, Páx: 66929)
Destinatarios: Considérase beneficiario da bolsa a persoa física que haxa de realizar a
actividade que fundamenta a súa concesión. Poderán acollerse ás bolsas previstas na
presente Resolución os titulados superiores universitarios ou que obtivesen o título de grao
de acordo co Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación
dos ensinos universitarios oficiais, nas especialidades científicas ou técnicas, tendo en conta
as titulacións esixidas en cada caso nas áreas de formación que se recollen no Anexo l.
Obxecto: A presente Resolución establece as bases reguladoras e efectúa a convocatoria
para a concesión de bolsas de formación nas diversas áreas de especialización relacionadas
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co ámbito competencial do organismo, que figuran desenvoltas no Anexo l
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Vinte días, contados a partir do seguinteá data de publicación do extracto no BOE.

EMPREGO PÚBLICO
Local
Aprobación da convocatoria e bases do concurso para a elaboración e
aprobación das listas para contratación de persoal laboral temporal
na categoría de bombeiro-condutor. Deputación Provincial de
Ourense (BOP Ourense, Num: 185, 13-08-2020, Páx: 2)
Destinatarios: Consultar Base 2ª. Requisitos para formar parte das listas e para a posterior
contratación dos seus integrantes.
Obxecto: O obxecto das presentes bases é regular a convocatoria do concurso para a
elaboración e aprobación das listas previas para a contratación de persoal laboral temporal
ao servizo da Deputación Provincial de Ourense e do Instituto Ourensán de Desenvolvemento
Económico e Social (INORDE) na categoría
profesional de bombeiro-condutor.
Convoca: Deputación Provincial de Ourense
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no BOP.

PREMIOS
Estatal
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
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
European Green Leaf Award (EGLA) 2022 - Premio Folla Verde
Europea
Destinatarios: Cidades dos Estados membros da UE, países candidatos da UE, Islandia,
Liechtenstein, Noruega e Suíza.
Obxecto: Está aberto a pobos e cidades con entre 20.000 e ata 100.000 habitantes, para
recoñecer e promover os seus esforzos cara a unha mellor xestión ambiental e resultados.
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Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o 28 de outubro de 2020 ás 23:59 CEST (GMT +2) .

European Green Capital Award 2023 (EGCA) - Premio Capital Verde
Europea
Destinatarios: Aberto a cidades de Europa que teñen mais de 100,000 habitantes.
Cidades dos Estados membros da UE, países candidatos da UE, Islandia, Liechtenstein,
Noruega e Suíza.
Obxecto: O premio Capital Verde Europea ( EGCA), outórgase anualmente a unha cidade
europea con máis de 100.000 habitantes que demostrou ser un líder en sustentabilidade
ambiental, social e económica.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o 28 de outubro de 2019 ás 23:59 CEST (GMT +2) .

Concurso Fotográfico da Axencia Europea do Medio Ambiente (EEA) '
Redescubrir a Natureza'
Destinatarios: O concurso está aberto a cidadáns dos 27 Estados membros da UE, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Suíza, Turquía, Macedonia do Norte, Albania, Kósovo, Montenegro,
Serbia, Bosnia e Herzegovina e o Reino Unido. Todos os participantes deben ter 18 anos ou
máis
Obxecto: A EEA organiza un concurso de fotografía cada ano para crear conciencia sobre un
tema ambiental. Para participar, simplemente hai que enviar as fotografías antes do 30 de
setembro de 2020 en calquera destas tres categorías :
1. Primeiros planos da natureza.
2. A natureza na miña porta.
3. Afastarse da natureza.
Convoca: Axencia Europea do Medio Ambiente (AEMA)
Prazo: Antes do 30 de setembro de 2020

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: European Commission
Prazo: A votación permanece aberta ata as 11.59 p. M. do 15 de setembro de 2020.

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).
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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
Estatal
CELTIC Eurogia Online Proposers Day
Contido: Este evento centrarase en dar a coñecer as oportunidades que ofrecen os dous Clusters
EUREKA, as súas próximas chamadas e as características das axudas. É aberto e gratuíto e está
especialmente dirixido a empresas tecnolóxicas interesadas en participar nas próximas
convocatorias de CELTIC- NEXT e Eurogia2020 en temáticas como telecomunicacións e/ou
economía baixa en carbono.
Lugar: Online
Organizador: Celtic-Next, Eurogia
Inscrición: Consultar ligazón
Data de inicio: 15-09-2020
Data de fin: 16-09-2020

CONGRESOS
Outras CCAA
UHINAK: IV Congreso transfronteirizo sobre Cambio Climático e
Litoral
Contido: Uhinak é un congreso transfronteirizo ao redor de como afectan o cambio climático e os
fenómenos extremos ao litoral do arco atlántico. Os seus obxectivos son:
- Coñecer actuacións e solucións dirixidas á adopción das medidas necesarias para a defensa e
protección do Litoral para afrontar as consecuencias do cambio climático.
- Reunir a Administración pública, científicos e expertos internacionais, xunto con empresas do
sector, para debater sobre as intervencións necesarias
- Coñecer experiencias, aprender boas prácticas e colaborar na xestión e mantemento do litoral.
- Promover a colaboración transfronteiriza e a creación de sinerxias.
- Acoller a opinión da cidadanía e divulgar as actuacións das Administracións públicas, #ante a
preocupación orixinada polos temporais.
- Coñecer novas oportunidades empresariais que se abren no sector.
Lugar: Irún
Organizador: Fundación FICOBA
Data de inicio: 04-11-2020
Data de fin: 05-11-2020

Estatal
Congreso Recuwaste
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Contido: Debido á COVID19, o Congreso Recuwaste que debía celebrarse este outono trasládase
a outubro de 2021, na que será unha edición especial cos mellores contidos e prácticas
internacionais. Pero a actualidade segue e a xestión dos recursos e residuos está nun momento
de máximo despregamento lexislativo a nivel da UE e local, nun contexto de aceleración e tamén
de incerteza, polo que este outono, os días 6 e 7 de outubro 2020 traémosche un programa de
máxima actualidade con Recuwaste Virtual Sessions.
Analizaremos algunhas das consecuencias da crise sanitaria na economía e na sociedade, e
faremos un repaso da man dos responsables públicos para coñecer e entender que decisións
están a adoptarse e como nos afectarán.Tamén revisaremos aspectos da contratación pública
cunha mirada crítica para axudar á mellora continua.
Lugar: On line
Organizador: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
Data de inicio: 06-10-2020
Data de fin: 07-10-2020

V Congreso Nacional de Ecoturismo
Contido: Co lema "Conectados 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
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

SMART WATER SUMMIT 2020
Contido: Tras tres anos de éxitos, e confirmando a firme aposta de iAgua por situar á
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dixitalización do sector da auga entre as súas prioridades, Smart Water Summit celebrará a súa
cuarta edición cun ambicioso programa de catro días, do 28 de setembro ao 1 de outubro de
2020.
Lugar: On line
Organizador: iAgua
Data de inicio: 28-09-2020
Data de fin: 01-10-2020

XI Congreso Ibérico de Xestión e Planificación da auga
Contido: O lema deste ano é a "Transición hídrica e cambio global, do diagnóstico á acción" e
reunirá a investigadores, profesionais e axentes sociais de toda a península Ibérica e outros
lugares do mundo e onde se coñecerán os últimos avances e traballos realizados ao redor dunha
transición hídrica xusta, solucións baseadas na natureza, gobernanza, comunicación e novos
enfoques na planificación hidrolóxica.
Lugar: On line
Organizador: Fundación Nueva Cultura del Agua
Data de inicio: 03-09-2020
Data de fin: 09-09-2020

Unión europea
Biomass Trade Summit Europe 2020
Contido: O evento de dous días daralle unha idea das últimas políticas e regulacións da
industria, desenvolvementos recentes en tecnoloxías de biomasa, planificación de biomasa e
xestión loxística, control de calidade e formas de transporte rendibles.
Lugar: Rotterdam, Países Bajos
Organizador: Active Communications International, Inc (ACI)
Data de inicio: 09-09-2020
Data de fin: 10-09-2020

CURSOS
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
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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
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
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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
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
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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.
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
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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

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
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Data de inicio: 04-11-2020
Data de fin: 18-12-2020

FEIRAS
Estatal
FEVITA 2020- Feira virtual do tratamento da auga
Contido: Encontro virtual que ven a cubrir a carencia de Feiras e Eventos que non se poderán
realizar durante 2020 como consecuencia da COVID-19, no sector do tratamento da auga.
Lugar: On line
Organizador: FEVITA
Data de inicio: 05-10-2020
Data de fin: 09-10-2020

Internacional
Pollutec - Feira para a industria ambiental e enerxética
Contido: O Pollutec de Chassieu é unha das feiras internacionais máis importantes para a
industria do medio ambiente e enerxía. Lévase a cabo cada dous anos e proporciona aos
especialistas dos equipos, tecnoloxías e servizos ambientais neste ámbito para os profesionais de
todos os sectores que teñen algo que ver co medio ambiente. A exposición está dividida en 9
áreas: residuos e reciclaxe de residuos, auga e augas residuais, enerxía, 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

SEMINARIOS
Estatal
ASERSA Open Webinar Series
Contido: Seminarios sobre Rexeneración e Reutilización da auga, coa participación de
especialistas nacionais e internacionais.
Lugar: On line
Organizador: Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (ASERSA)
Data de inicio: 16-09-2020
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Data de fin: 23-09-2020

XORNADAS
Estatal
Nova Guía de Clasificación e novidades lexislativas en materia de
Residuos
Contido: Recentemente desenvolvéronse novidades normativas en materia de residuos tanto a
nivel estatal como autonómico. En concreto a Nova Guía Técnica de Clasificación de Residuos, o
Real Decreto 646/2020, de 7 xullo, polo regúlase a eliminación de residuos en entulleiras, o
Anteproxecto de Lei de Residuos e Solos contaminados, etc.
AGQ Labs organiza o 10 de setembro un seminario online onde se presentará a nova Guía
Técnica para a Clasificación de Residuos do MITERD e as novidades lexislativas en materia de
residuos.
Lugar: On line
Organizador: AGQ Labs
Data de inicio: 10-09-2020
Data de fin: 10-09-2020

Unión europea
Brokerage Event para a convocatoria do EU Green Deal
Contido: Evento virtual dun día que presentará a convocatoria de propostas Green Deal,
presentará as ideas e as expectativas da Comisión Europea á vez que ofrece unha experiencia de
networking internacional única para forxar as asociacións gañadoras do futuro.
O programa incluirá presentacións da Comisión Europea e os Puntos de Contacto Nacionais en
todas as áreas do Pacto Verde, e brindará unha oportunidade única para presentar ideas e
experiencia fronte ás principais organizacións de investigación e innovadores de vangarda de
toda a industria.
Lugar: On line
Organizador: EEN e Enterprise Ireland
Inscrición: Ata o 9/10/2020
Data de inicio: 13-10-2020
Data de fin: 13-10-2020

Talleres sobre a integración da igualdade nas políticas climáticas
Contido: Co fin de poder determinar como integrar mellor o enfoque de igualdade nas políticas,
accións e plans nacionais sobre o clima, organizáronse unha serie de talleres rexionais.
Devanditos talleres permitirán compartir estudos de casos pertinentes, exemplos e leccións
aprendidas sobre os resultados, os efectos e os principais desafíos que enfrontan os gobernos na
integración das cuestións de xénero nas políticas, plans, estratexias e medidas nacionais sobre o
clima.
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Lugar: On line
Organizador: ONU-Cambio Climático
Data de inicio: 02-09-2020
Data de fin: 02-09-2020

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Actividades de observación astronómica nos illotes do Parque
Nacional Illas Atlánticas de Galicia
Contido: Actividades de observación astronómica que se levan a cabo nos catro illotes que
conforman o Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia.
As actividades desenvólvense no marco da iniciativa Starlight, un sistema de certificación
turística a nivel mundial que busca a protección dos ceos nocturnos mellor preservados fronte á
contaminación luminosa, ao tempo que potencia o turismo e o coñecemento arredor destes
valores naturais.
Lugar: Parque Nacional das Illas Atlánticas
Organizador: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Data de fin: 17-09-2020

Unión 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

Cume de Adaptación Climática en liña
Contido: CAS Online basearase nos avances do Cume de Acción Climática das Nacións Unidas
ao mostrar solucións pioneiras á emerxencia climática e manterá o impulso ata a COP26
Lugar: Países Bajos
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ACTIVIDADES
Organizador: Cumbre de Adaptación al Clima
Data de inicio: 25-01-2021
Data de fin: 25-01-2021

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
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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BIBLIOGRAFÍA
MONOGRAFÍAS
Guía de Recursos Educativos sobre Cambio Climático
Nova guía da @EUMayors para elaboración do PACES e plantilla
actualizada que facilita o volcado de datos na plataforma. Oficina
Técnica da Xunta para o Pacto das Alcaldías
Eventos hidrolóxicos extremos e cambio climático. Fundación Canal,
2020
Resumo do Informe Climatolóxico de Xullo de 2020
Análise das temperaturas en España no período 1961-2018. AEMET,
2020.
"What Nature- Based Solutions can do for us", Comisión Europea,
2020: informe sobre o impacto de proxectos financiados pola UE no
ámbito das Solucións Baseadas na Natureza (NBS)
Guía novidades
553/2020

novo

Real

Decreto

de

Traslados

de

Residuos

Together for biodiversity
"Estratexia tecnolóxica da Auga para o período 2020-2022 (versión
0.5)". Plataforma Tecnológica Española del Agua

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Ferramenta "Conectando para unha Economía Circular": O grupo
Interplataformas de Economía Circular ven de desenvolver esta
ferramenta para que os usuarios rexistrados poidan publicar e
consultar información sobre os residuos e/ou subprodutos xerados en
distintos sectores industriais, que ademais poidan ser utilizados
como materia prima para outros procesos.
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