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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 1 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da resolución pola que se outorga a autorización
ambiental integrada a Nutrimentos Deza, S.A., para a súa fábrica de
produción de pensos no concello de Silleda (Pontevedra) (expediente
2020-IPPC-I-9). (Diario Oficial de Galicia, Num: 256, 22-12-2020, Páx:
50269)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da resolución pola que se extingue a autorización
ambiental integrada 2006/0042_NAA/IPPC_069 dunha explotación
porcina de porcos de ceba, no lugar das Brañas-Anllóns, concello de
Ponteceso. Titular: Souto López, S.C. (Diario Oficial de Galicia, Num:
259, 28-12-2020, Páx: 50590)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ATMOSFERA E CLIMA
Local
Aprobación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible
(PACES) do Concello de Marín. (BOP Pontevedra, Num: 233, 02-122020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aorobación do PLan de Acción para o Clima e a Enerxía (PACES).
Concello de Friol (BOP Lugo, Num: 278, 03-12-2020, Páx: 15)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible
(PACES). Concello de Entrimo (BOP Ourense, Num: 289, 17-12-2020,
Páx: -)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación do Plan de acción para o Clima e a Enerxía Sostible
(PACES) do Concello de Cangas. (BOP Pontevedra, Num: 244, 18-122020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Plan Acción para o Clima e a Energxía Sostible. Concello de Guitiriz
(BOP Lugo, Num: 292, 21-12-2020, Páx: 2)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible
(PACES) do Concello do Grove. (BOP Pontevedra, Num: 238, 10-122020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible.
Concello de Cenlle (BOP Ourense, Num: 294, 23-12-2020, Páx: 7)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible
(PACES). Concello de Antas de Ulla (BOP Lugo, Num: 297, 28-122020, Páx: 17)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2020/2009 DA COMISIÓN do 22 de xuño
de 2020 pola que se establecen as conclusións sobre as mellores
técnicas dispoñibles (MTD), con arranxo á Directiva 2010/75/UE do
Parlamento Europeo e do Consello, sobre as emisións industriais,
para o tratamento de superficies con disolventes orgánicos, incluída
a conservación da madeira e os productos derivados da madeira
utilizando produtos químicos. (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 414, 09-12-2020, Páx: 19)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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AUGAS CONTINENTAIS
Local
Resolución do 20 de novembro de 2020, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio co
Concello de Monforte de Lemos, para o financiamento da redacción
dun estudo de alternativas para a mellora integral do saneamento e
depuración de Monforte de Lemos, e para o financiamento, execución
e entrega da segunda fase das obras de mellora do saneamento
urbano desta localidade. (Boletín Oficial del Estado, Num: 314, 01-122020, Páx: 108368)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 25 de novembro de 2020, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica a Adenda de
modificación e prórroga do Convenio co Concello de Sarria, para o
financiamento, execución e entrega das obras de mellora do
saneamento e depuración de Sarria (Lugo). (Boletín Oficial del
Estado, Num: 316, 03-12-2020, Páx: 109212)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 25 de novembro de 2020, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica a Adenda
modificativa do Convenio co Concello de Castroverde sobre o
financiamento e execución de mellora da capacidade de
desaugadoiro do río Chamoso en Castroverde (Lugo). (Boletín Oficial
del Estado, Num: 316, 03-12-2020, Páx: 109215)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 25 de novembro de 2020, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica a segunda Adenda
modificativa do Convenio co Concello de Folgoso do Courel, para o
financiamento, execución e entrega das obras de saneamento do
núcleo de Sobredo en Folgoso do Courel (Lugo). (Boletín Oficial del
Estado, Num: 316, 03-12-2020, Páx: 109217)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Resolución do 16 de decembro de 2020, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica a Adenda de
modificación do Convenio coa Deputación Provincial de Lugo e o
Concello de Monforte de Lemos, para o financiamento, execución e
entrega das obras do proxecto de melloras na rede de saneamento
urbano de Monforte de Lemos. Rúas Santa Clara, A Veiga, Chantada,
Juan Montes e Pai Feijoo. (Boletín Oficial del Estado, Num: 338, 2812-2020, Páx: 121461)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 16 de decembro de 2020, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica segunda Adenda
de modificación do Convenio co Concello de Baralla, para o
financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e
conservación das obras do proxecto de actuacións ambientais na
área recreativa do río Neira, no Concello de Baralla. (Boletín Oficial
del Estado, Num: 338, 28-12-2020, Páx: 121458)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 16 de decembro de 2020, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica a Adenda
modificativa do Convenio coa Deputación Provincial de Lugo e o
Concello de Meira, para o financiamento e execución das obras do
proxecto de mellora do saneamento e depuración en Meira (Lugo).
(Boletín Oficial del Estado, Num: 338, 28-12-2020, Páx: 121464)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 15 de decembro de 2020, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica a Adenda
modificativa do Convenio co Concello de Maside, para o
financiamento e execución das obras de mellora da rede de
saneamento e pluviais en Maside (Ourense). (Boletín Oficial del
Estado, Num: 338, 28-12-2020, Páx: 121453)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 16 de decembro de 2020, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica a Adenda de
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modificación e prórroga do Convenio co Concello de Parada de Sil,
para o financiamento, execución e entrega das obras do proxecto de
consolidación, reparación e mellora da capacidade de desaugadoiro
da ponte de Conceliñas sobre o río Mao, en Parada de Sil (Ourense).
(Boletín Oficial del Estado, Num: 338, 28-12-2020, Páx: 121455)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
DECRETO 126/2020, do 10 de decembro, polo que se aproba
definitivamente o Plan Especial de Xestión do Risco de Inundación da
Demarcación
Hidrográfica de Gran Canaria. (Boletín Oficial de
Canarias, Num: 258, 16-12-2020, Páx: 37628)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
DIRECTIVA (UE) 2020/2184 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO
CONSELLO do 16 de decembro de 2020 relativa á calidade das augas
destinadas ao consumo humano (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 435, 23-12-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 4 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
memoria ambiental correspondente ao procedemento de avaliación
ambiental estratéxica do Plan xeral de ordenación municipal do
concello de Catoira (expediente 2010AAE0600). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 256, 22-12-2020, Páx: 50274)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 2 do
Plan parcial do polígono industrial de Tremoedo para a reforma da
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ordenación urbanística e da regulación normativa, no concello de
Vilanova de Arousa (expediente 2020AAE2485). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 262, 31-12-2020, Páx: 51360)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración ambiental estratéxica correspondente ao procedemento
de avaliación ambiental estratéxica ordinaria da modificación
puntual das normas subsidiarias de planeamento de Cambre no
ámbito do SAU-RD1 A Barcala, no concello de Cambre (expediente
2016AAE1945). (Diario Oficial de Galicia, Num: 254, 18-12-2020, Páx:
49814)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e
dotacións para albergue turístico, no concello de Porto do Son
(expediente 2020AAE2424). (Diario Oficial de Galicia, Num: 247, 0912-2020, Páx: 48320)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 2 do
Plan parcial SUD-6 Curtis- eixeiro, no concello de Curtis (expediente
2020AAE2481). (Diario Oficial de Galicia, Num: 249, 11-12-2020, Páx:
48736)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da delimitación de solo de núcleo rural
no concello de Valdoviño (expediente 2020AAE2482). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 254, 18-12-2020, Páx: 49815)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 4 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 8 do
Plan xeral de ordenación municipal, recualificación SX-EL 0520 como
aparcadoiro, no concello de Carballo (expediente 2020AAE2483).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 256, 22-12-2020, Páx: 50275)
Organismo: CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 13 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de implantación dun
establecemento comercial individual Conforama, no polígono
industrial Costa Vella, no concello de Santiago de Compostela (A
Coruña) (expediente 2020/0026). (Diario Oficial de Galicia, Num: 245,
04-12-2020, Páx: 48071)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación intensiva de vacún de leite na parroquia de Soandres, no
concello da Laracha (expediente 2020/0063). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 246, 07-12-2020, Páx: 48205)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación gandeira de vacún coa construción dunha fosa de xurro
cuberta na parroquia de Galegos, no concello de Frades (expediente
2018/0091). (Diario Oficial de Galicia, Num: 246, 07-12-2020, Páx:
48207)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 13 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de concesión da
explotación Sonia número 5644, no concello de Mañón (A Coruña)
(expediente 2018/0051). (Diario Oficial de Galicia, Num: 245, 04-122020, Páx: 48069)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación avícola, ata 68.315 polos de ceba, na parroquia de
Codosedo, no concello de Sarreaus (expediente 2019/0142). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 246, 07-12-2020, Páx: 48206)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de restauración da
explotación de recursos da sección A, Monte Vite, número 67, en
Santiago de Compostela (clave 2019/0113). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 245, 04-12-2020, Páx: 48070)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental sobre o Plan de restauración da
autorización de aproveitamento de recursos da sección A, Santaballa
1, número 269, en Vilalba (Lugo) (clave 2020/0093). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 245, 04-12-2020, Páx: 48072)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de planta de valorización
de residuos de construción e demolición (RCD) no polígono industrial
de Río do Pozo, no concello de Narón (expediente
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2020/0028). (Diario Oficial de Galicia, Num: 246, 07-12-2020, Páx:
48209)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación de
38.342 polos en réxime intensivo, no lugar da Coutada, na parroquia
de Vilar de Santos, no concello de Vilar de Santos (expediente
2018/0032). (Diario Oficial de Galicia, Num: 246, 07-12-2020, Páx:
48208)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 25 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de
forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Vilarello, no
concello de Dozón (Pontevedra) (expediente 2020/0143). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 254, 18-12-2020, Páx: 49811)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de campamento turístico
de bungalós na rúa do Casal da Horta, no concello de Santiago de
Compostela (A Coruña) (expediente 2020/0142). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 254, 18-12-2020, Páx: 49812)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 23 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico
Monte Toural, nos concellos de Coristanco e Santa Comba
(expediente 2018/0062). (Diario Oficial de Galicia, Num: 250, 14-122020, Páx: 48984)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 24 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación
avícola, con capacidade para 74.042 polos de ceba, na parroquia de
Bazar, no concello de Santa Comba (A Coruña) (expediente
2020/0062). (Diario Oficial de Galicia, Num: 250, 14-12-2020, Páx:
48988)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de construción dunhas
instalacións gandeiras para vacún de leite, no lugar de Señoráns,
parroquia de Salto, no concello de Vimianzo (expediente 2020/0192)
(Diario Oficial de Galicia, Num: 250, 14-12-2020, Páx: 48989)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de restauración definitiva
para o abandono de labores da autorización de explotación sección
A) Pedra Guxiña número 101, no concello de Salceda de Caselas
(Pontevedra) (expediente 2020/0036). (Diario Oficial de Galicia, Num:
256, 22-12-2020, Páx: 50271)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 26 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de reforma dunha
explotación porcina de 741 nais con leitóns de ata 20 kg e 1.097 nais
con leitóns de ata 6 kg, na parroquia de Esposende, no concello de
Cenlle (Ourense) (expediente 2020/0090). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 254, 18-12-2020, Páx: 49813)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público
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o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación de gando vacún de leite no lugar de Pazos, parroquia de
Gorgullos, no concello de Tordoia (A Coruña) (expediente 2020/0089).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 248, 10-12-2020, Páx: 48454)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto da zona de
reestruturación parcelaria de Poulo, no concello de Ordes (A Coruña)
(expediente 2018/0172). (Diario Oficial de Galicia, Num: 255, 21-122020, Páx: 50034)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación porcina de cría e ceba, na parroquia de Ganade, no
concello de Xinzo de Limia (expediente 2019/0014). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 261, 30-12-2020, Páx: 51079)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto da zona de
reestruturación parcelaria de Prado de Miño, no concello de Castrelo
de Miño (Ourense) (expediente 2018/0160). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 256, 22-12-2020, Páx: 50276)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación de gando vacún de leite no lugar de Mixón, parroquia de
Rodís, no concello de Cerceda (expediente 2020/0088). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 247, 09-12-2020, Páx: 48323)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 23 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación de vacún de leite, no lugar das Seixas, na parroquia de
Bembibre, no concello de Taboada (Lugo) (expediente 2020/0130).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 250, 14-12-2020, Páx: 48983)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha
explotación de vacún de leite na parroquia de Álvare, no concello da
Pastoriza (Lugo) (expediente 2020/0124). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 249, 11-12-2020, Páx: 48735)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de
forestal a agrícola, para viña, de varias parcelas na parroquia de Lira,
no concello de Salvaterra de Miño (expediente 2020/0146). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 261, 30-12-2020, Páx: 51078)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de instalación de
valorización de residuos non perigosos (aceite usado) na parroquia
de Saiar, no concello de Caldas de Reis (expediente 2020/0148).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 258, 28-12-2020, Páx: 50523)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
LEI FORAL 17/2020, do 16 de decembro, reguladora das Actividades
con Incidencia Ambiental. (Boletín Oficial de Navarra, Num: 296, 2212-2020, Páx: -)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 23 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se formula informe de
impacto ambiental do proxecto "Instalación dunha piscina flotante
desmontable no río Miño, termo municipal de Salvaterra de Miño".
(Boletín Oficial del Estado, Num: 317, 04-12-2020, Páx: 110062)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 23 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se formula informe de
impacto ambiental do proxecto «Instalación de pantaláns en zona de
policía e dominio público hidráulico, marxe esquerda do Río Sil
(Encoro de Santo Estevo), lugar de Rabacallos, termo municipal
Parada de Sil e Santo Estevo, termo municipal Nogueira de Ramuín
(Ourense)». (Boletín Oficial del Estado, Num: 316, 03-12-2020, Páx:
109251)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución do 23 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se formula informe de
impacto ambiental do proxecto «Instalación dun pantalán en zona de
policía e dominio público hidráulico, marxe esquerda do río Sil
(Encoro de Santo Estevo), lugar de Loureiro, termo municipal
Nogueira de Ramuín (Ourense)». (Boletín Oficial del Estado, Num:
316, 03-12-2020, Páx: 109244)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CAMBIO CLIMÁTICO
Outras CCAA
Decreto 86/2020, do 21 de decembro, polo que se modifica o Decreto
133/2012, do 6 de setembro, polo que se crea a Comisión Rexional de
Cambio Climático de Castilla-La Mancha (Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, Num: 260, 29-12-2020, Páx: 56329)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 1089/2020, do 9 de decembro, polo que se desenvolven
aspectos relativos ao axuste da asignación gratuíta de dereitos de
emisión de gases de efecto invernadoiro no período 2021-2030.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 322, 10-12-2020, Páx: 112834)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Lei 9/2020, do 16 de decembro, pola que se modifica a Lei 1/2005, do
9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de
emisión de gases de efecto invernadoiro, para intensificar as
reducións de emisións de forma eficaz en relación cos custos.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 328, 18-12-2020, Páx: 115662)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1818 DA COMISIÓN do 17 de
xullo de 2020 polo que se complementa o Regulamento (UE)
2016/1011 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo aos
estándares mínimos aplicables aos índices de referencia de
transición climática da UE e os índices de referencia da UE
harmonizados co Acordo de París (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 406, 03-12-2020, Páx: 17)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2020/1834 da Comisión do 3 de decembro
de 2020 relativa ás emisións de gases de efecto invernadoiro
contempladas na Decisión n.o 406/2009/CE do Parlamento Europeo e
do Consello correspondentes a cada Estado membro en 2018. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 408, 04-12-2020, Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2020/2181 da Comisión do 17 de
decembro de 2020 pola que se determinan os límites cuantitativos e
asígnanse cotas de substancias reguladas no marco do Regulamento
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(CE) n.o 1005/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre
substancias que esgotan a capa de ozono, para o período
comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 433, 22-12-2020, Páx: 39)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
ORDE do 1 de decembro de 2020 pola que se regula a pesca da
lamprea no río Tea e se fixan o período e as condicións para
presentar as solicitudes para participar no sorteo de postos de pesca
para o ano 2021 (código de procedemento MT823B). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 248, 10-12-2020, Páx: 48384)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORDE do 1 de decembro de 2020 pola que se regula a pesca da
lamprea nas pesqueiras do río Ulla e se fixan o período e as
condicións para presentar as solicitudes para o ano 2021 (código de
procedemento MT823A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 248, 10-122020, Páx: 48398)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORDE do 21 de decembro de 2020 pola que se aproba o Plan xeral de
explotación marisqueira para o trienio 2021-2023 (códigos de
procedemento PE403A, PE403C, PE403D e PE403E). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 262, 31-12-2020, Páx: 51297)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

Outras CCAA
Orde do 2 de decembro de 2020, da Consellería de Auga, Agricultura,
Gandería, Pesca e Medio Ambiente, pola que se establece un período
de veda temporal para o exercicio da pesca de cerco en augas
interiores da Región de Murcia. (Boletín Oficial de la Región de
Murcia, Num: 282, 04-12-2020, Páx: 29254)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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ORDE FYM/1348/2020, do 26 de novembro, pola que se aproba a
Orde de Pesca para o ano 2021. (Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León, Num: 255, 11-12-2020, Páx: 51714)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Outras CCAA
Orde do 23 de novembro de 2020, pola que se aproba a modificación
das zonas vulnerables definidas no Decreto 36/2008, do 5 de
febreiro, polo que se designan as zonas vulnerables e establécense
medidas contra a contaminación por nitratos de orixe agraria, ao
amparo da súa disposición adicional primeira. (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, Num: 232, 01-12-2020, Páx: 19)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Internacional
Emendas ao Anexo do Protocolo de 1997 que emenda o Convenio
internacional para previr a contaminación polos buques, 1973,
modificado polo Protocolo de 1978, adoptadas en Londres o 13 de
abril de 2018 mediante Resolución MEPC.301(72). (Boletín Oficial del
Estado, Num: 324, 12-12-2020, Páx: 113759)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Comunitaria
DECISIÓN (UE) 2020/1803 DA COMISIÓN do 27 de novembro de 2020
pola que se establecen os criterios da etiqueta ecolóxica da UE
aplicables á categoría de produtos "papel impreso, papel para
escritorio e bolsas de papel" (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 402, 01-12-2020, Páx: 53)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1794 DA COMISIÓN do 16 de
setembro de 2020 que modifica a parte I do anexo II do Regulamento
(UE) 2018/848 do Parlamento Europeo e do Consello no que incumbe
ao uso de material de reprodución vexetal en conversión e non
ecolóxico (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 402, 01-12-2020,
Páx: 23)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN (UE) 2020/1802 DA COMISIÓN do 27 de novembro de 2020
pola que se modifica a Guía do usuario na que figuran os pasos
necesarios para participar no EMAS con arranxo ao Regulamento
(CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
participación voluntaria de organizacións nun sistema comunitario de
xestión e auditoría ambientais (EMAS) (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 402, 01-12-2020, Páx: 51)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN (UE) 2020/1804 DA COMISIÓN do 27 de novembro de 2020
pola que se establecen os criterios para a concesión da etiqueta
ecolóxica da UE ás pantallas electrónicas (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 402, 01-12-2020, Páx: 73)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2020/2146 da Comisión do 24 de
setembro de 2020 que completa o Regulamento (UE) 2018/848 do
Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás normas
excepcionais de produción aplicables á produción ecolóxica. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 428, 18-12-2020, Páx: 5)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

EDUCACIÓN E FORMACIÓN AMBIENTAL
Galicia
Resolución do 19 de novembro de 2020, da Dirección do Instituto
Español de Oceanografía, O.A., M.P., pola que se publica o Convenio
coa Universidade de Vigo, para a realización de prácticas académicas
externas do alumnado da Universidade. (Boletín Oficial del Estado,
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Num: 314, 01-12-2020, Páx: 108417)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Local
Ordenanza reguladora do uso común especial do dominio público
local polas actividades extractivas de madeira nos montes e espazos
forestais e polas canteiras. Concello de Pol (BOP Lugo, Num: 300, 3112-2020, Páx: 78)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ordenanza reguladora do uso común especial do dominio público
local polas actividades extractivas de madeira nos montes e espazos
forestais e polas canteiras. Meira (BOP Lugo, Num: 300, 31-12-2020,
Páx: 46)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ordenanza xeral reguladora do uso común especial do dominio
público local polas actividades extractivas de madeira nos montes e
espazos forestais e polas canteiras. Ribeira de Piquín (BOP Lugo,
Num: 300, 31-12-2020, Páx: 133)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
DECRETO 205/2020, do 11 de decembro, do Consell, de regulación
dos aproveitamentos forestais en montes privados e o alleamento de
aproveitamentos forestais en montes xestionados pola Generalitat.
(Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Num: 8978, 18-12-2020,
Páx: 51728)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
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Aprobación do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os
Incendios Forestais do Concello de Catoira. (BOP Pontevedra, Num:
238, 10-12-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa
contra Incendios Forestais do Concello de Forcarei (BOP Pontevedra,
Num: 237, 09-12-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Outras CCAA
Corrección de erros da 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: 280, 02-12-2020, Páx:
28911)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1817 DA COMISIÓN do 17 de
xullo de 2020 polo que se complementa o Regulamento (UE)
2016/1011 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao
contido mínimo da explicación do modo en que a metodoloxía dos
índices de referencia reflicte os factores ambientais, sociais e de
gobernanza (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 406, 03-122020, Páx: 12)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

NORMATIVA XERAL
Estatal
Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado
para o ano 2021. (Boletín Oficial del Estado, Num: 341, 31-12-2020,
Páx: 125958)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de novembro de 2020, da
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se
aproba a rectificación dun erro material detectado na actualización
do Plan básico autonómico de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num:
242, 01-12-2020, Páx: 47348)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
LEI 2/2020, do 2 de decembro, da Generalitat, da información
xeográfica e do Institut Cartogràfic Valencià. (Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, Num: 8970, 07-12-2020, Páx: 48841)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA/RÉXIME COMPETENCIAL
Galicia
ORDE do 23 de novembro de 2020 pola que se suprimen as oficinas
dos rexistros auxiliares de Mobilidade en Ourense e A Coruña,
dependentes da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; a
oficina de rexistro do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental,
dependente da Xefatura Territorial da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda de Ourense; a oficina de rexistro da
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) na Coruña,
dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda;
a oficina de rexistro da Xefatura Comarcal da Consellería do Mar de
Ferrol; a oficina de rexistro da residencia de tempo libre do
Carballiño e a oficina de rexistro da Secretaría Xeral de Igualdade.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 244, 03-12-2020, Páx: 47724)
Organismo: VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E
TURISMO

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Local
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Aprobación definitiva da Ordenanza municipal para a defensa,
protección, benestar e tenencia responsable de animais de compañía
no Concello de Camariñas (BOP A Coruña, Num: 215, 16-12-2020,
Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
DECRETO 117/2020, do 19 de novembro, polo que se designa o punto
focal que se integra na Rede de Alerta estatal para a vixilancia de
especies exóticas invasoras, e créase e regula a Rede de Alerta
Temperá de Canarias para a detección e intervención de especies
exóticas invasoras. (Boletín Oficial de Canarias, Num: 247, 03-122020, Páx: 34782)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde TED/1126/2020, do 20 de novembro, pola que se modifica o
Anexo do Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o
desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de
Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas, e
o Anexo do Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se
regula o Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Boletín
Oficial del Estado, Num: 314, 01-12-2020, Páx: 108167)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Local
Modificación da Ordenanza municipal de xestión de residuos
municipais e limpeza viaria, A Coruña (BOP A Coruña, Num: 215, 1612-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza xeral de limpeza
e medio ambiente - Concello de Sada (BOP A Coruña, Num: 225, 3112-2020, Páx: 1)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
DECRETO 114/2020, do 25 de novembro, polo que se modifica o
Decreto 148/2008, do 22 de xullo, do Gobierno de Aragón, polo que
se aproba o Catálogo Aragonés de Residuos. (Boletín Oficial de
Aragón, Num: 239, 02-12-2020, Páx: 28843)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Regulamento de Execución (UE) 2020/2151 da Comisión do 17 de
decembro de 2020 polo que se establecen normas sobre as
especificacións harmonizadas do marcado dos produtos de plástico
dun só uso enumerados na parte D do anexo da Directiva (UE)
2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á redución
do impacto de determinados produtos de plástico no medio
ambiente. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 428, 18-12-2020,
Páx: 57)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2020/2174 da Comisión do 19 de outubro
de 2020 polo que se modifican os anexos IC, III, IIIA, IV, V, VII e VIII
do Regulamento (CE) n.o 1013/2006 do Parlamento Europeo e do
Consello, relativo aos traslados de residuos. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 433, 22-12-2020, Páx: 11)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
Regulamento de Execución (UE) 2020/1991 da Comisión do 27 de
novembro de 2020 polo que se concede unha autorización da Unión
para a familia de biocidas « perform- IPA». (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 410, 07-12-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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REGULAMENTO (UE) 2020/2160 DA COMISIÓN do 18 de decembro de
2020 polo que se modifica o anexo XIV do Regulamento (UE) nº
1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ao
grupo de substancias 4-(1,1,3,3- tetrametilbutil) fenol, etoxilado (que
abarca substancias ben definidas e substancias de composición
descoñecida ou variable, produtos de reacción complexa ou materiais
biolóxicos, polímeros e homólogos) (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 431, 21-12-2020, Páx: 38)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/2104 da Comisión do 15 de
decembro de 2020 que modifica o Regulamento de Execución (UE)
n.o 540/2011 polo que respecta á ampliación do período de
aprobación da substancia activa aceites de parafina. (Diario Oficial
de la Unión Europea, Num: 425, 16-12-2020, Páx: 93)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2020/2096 da Comisión do 15 de decembro de
2020 polo que se modifica o anexo XVII do Regulamento (CE) n.o
1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro,
a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e mesturas
químicas (REACH), no que se refire ás substancias carcinógenas,
mutágenas ou tóxicas para a reprodución (substancias CMR), os
produtos contemplados polo Regulamento (UE) 2017/745 do
Parlamento Europeo e do Consello, os contaminantes orgánicos
persistentes, determinadas substancias ou mesturas líquidas, o
nonilfenol e os métodos de ensaio para os colorantes azoicos.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 425, 16-12-2020, Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2020/2007 DA COMISIÓN do 8 de
decembro de 2020 polo que se modifica o Regulamento de Execución
( EU) nº 540/2011 no que respecta á prórroga dos períodos de
aprobación das substancias activas 1- decanol, 1,4- dimetilnaftaleno,
6- benciladenina, acequinocilo, granulovirus de Adoxophyes orana,
sulfato de aluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (cepas
DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808,
benalaxilo- M, bixafen, bupirimato, Candida oleophila, cepa Ou,
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clorantraniliprol, fosfonato de disodio, ditianona,
dodina,
emamectina, flubendiamida, fluometurón, fluxapiroxad, flutriafol,
hexitiazox, imazamox, ipconazol, isoxabeno, aced L- ascórbico,
sulfuro de calcio, aceite de laranxa, Paecilomyces fumosoroseus,
cepa FE 9901, pendimetalina, penflufén, pentiopirad, fosfonatos de
potasio, prosulfurón, Pseudomonas sp., cepa DSMZ 13134, piridalil,
piriofenona, piroxsulam, quinmeraco, acedo S- abscísico, sedaxane,
sintofeno, tiosulfato de prata e sodio, spinetoram, espirotetramato,
Streptomyces lydicus, cepa WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozida,
tembotriona, tiencarbazon valifenalato, fosfuro de cinc (Diario Oficial
de la Unión Europea, Num: 414, 09-12-2020, Páx: 10)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/2105 da Comisión do 15 de
decembro de 2020 polo que se renova a aprobación da substancia
activa etoxazol como candidata á substitución, de conformidade co
Regulamento (CE)
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios, e
modifícase o anexo do Regulamento de Execución (UE) n.o 540/2011
da Comisión. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 425, 16-122020, Páx: 96)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/2101 da Comisión do 15 de
decembro de 2020 polo que se renova a aprobación do kieselgur
(terra de
diatomeas) como substancia activa con arranxo ao
Regulamento (CE)
nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios, e
modifícase o anexo do Regulamento de Execución (UE) nº 540/2011
da Comisión. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 425, 16-122020, Páx: 79)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
ORDE do 27 de novembro de 2020 pola que se amplía o prazo de
xustificación das axudas previsto na Orde do 26 de decembro de
2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas
destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión
forestais,
cofinanciadas
polo
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 (código de procedemento MR462B). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 245, 04-12-2020, Páx: 47991)
Destinatarios: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras.
Obxecto: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras.
Convoca: Consellería do Medio Rural
Prazo: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 27 de novembro de 2020 pola
que se modifica a Resolución do 14 de agosto de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas para o programa Fábrica do
futuro, fábrica intelixente e sustentable da Industria 4.0 (cuarta
convocatoria), orientado a proxectos de investigación industrial,
desenvolvemento
experimental
e
innovación
centrados
en
tecnoloxías industriais innovadoras dentro da iniciativa Industrias
4.0-captación de investimentos, cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2020 (código de procedemento IN854A) (Diario Oficial de
Galicia número 173, do 27 de agosto). (Diario Oficial de Galicia, Num:
245, 04-12-2020, Páx: 47998)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 27 de novembro e a Resolución do 14 de agosto
de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión.
Obxecto: Consultar a Resolución do 14 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión.
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Consultar a Resolución do 27 de novembro
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RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2020 pola que se convoca o
Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en
edificios
existentes,
con
carácter
plurianual
(código
de
procedemento VI406C). (Diario Oficial de Galicia, Num: 225, 06-112020, Páx: 44252)
Destinatarios: a) As persoas físicas que sexan propietarias de vivendas unifamiliares ou de
edificios de tipoloxía residencial colectiva ou de vivendas e locais existentes nestes últimos
edificios.
b) As comunidades de persoas propietarias o as agrupacións de comunidades de persoas
propietarias de edificios residenciais de uso vivenda, constituídas conforme o disposto polo
artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.
c) As persoas propietarias que de forma agrupada sexan propietarias de edificios que reúnan
os requisitos establecidos no artigo 396 do Código civil e non outorgasen o título constitutivo
de propiedade horizontal.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto convocar o Programa de axudas para actuacións
de rehabilitación enerxética en edificios existentes, para a anualidade 2021, con carácter
plurianual (código de procedemento VI406C).
As subvencións deste programa rexeranse polas bases reguladoras deste programa contidas
no Real decreto 737/2020, do 4 de agosto, publicado no Boletín Oficial del Estado núm. 212,
do 6 de agosto.
Convoca: Instituto Galego de Vivenda e Solo
Prazo: Desde o día 2 de xaneiro ata o 31 de xullo de 2021.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de novembro de 2020 pola
que se convoca o Programa de axudas para actuacións de
rehabilitación enerxética en edificios existentes, con carácter
plurianual (código de procedemento VI406C). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 256, 22-12-2020, Páx: 50195)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 4 de novembro.
Obxecto: Consultar a Resolución do 4 de novembro.
Convoca: Instituto Galego da Vivenda e Solo
Prazo: Consultar a Resolución do 4 de novembro.

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases e
se regula o procedemento para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que
fomenten a pesca sostible para tripulantes de buques pesqueiros
cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se
convocan para o ano 2021, tramitado como expediente anticipado de
gasto (código de procedemento PE119A). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 262, 31-12-2020, Páx: 51258)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias os pescadores tripulantes de buques
pesqueiros que cumpran os requisitos establecidos no artigo 5 desta Orde.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer a convocatoria para o ano 2021 e as bases
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reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas
a tripulantes de buques pesqueiros para fomentar unha pesca sostible desde unha
perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.
Código de procedemento administrativo PE119A.
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases e
se regula o procedemento, tramitado como expediente anticipado de
gasto, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
axudas para investimentos en pemes de transformación dos
produtos pesqueiros e da acuicultura, cofinanciadas co Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2021
(código de procedemento PE201B). (Diario Oficial de Galicia, Num:
262, 31-12-2020, Páx: 51190)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias as persoas físicas, xurídicas, pluralidade de
persoas físicas, agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica ou comunidades de
bens que cumpran os requisitos indicados no artigo 5 desta Orde.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, e a convocatoria para 2021, de axudas destinadas á
realización de investimentos para pemes do sector transformador dos produtos da pesca e da
acuicultura que contribúan a fomentar unha pesca e acuicultura sustentables desde unha
perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no DOG

ORDE do 16 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para
a conservación, protección e mellora das árbores e formacións
incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras, e se convocan
axudas para o ano 2021 (código de
procedemento MT804C). (Diario Oficial de Galicia, Num: 260, 29-122020, Páx: 50671)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas, distintas das
entidades locais, ou entidades sen personalidade xurídica, propietarias de elementos
incluídos no Catálogo galego de árbores senlleiras na data de publicación desta orde.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións
encamiñadas á conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no
Catálogo galego de árbores senlleiras, regulado polo Decreto 67/2007, do 22 de marzo, así
como proceder á súa convocatoria para o ano 2021.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: O prazo de presentación das solicitudes rematará o día 29 de xaneiro de 2021.

RESOLUCIÓN do 16 novembro de 2020 pola que se amplía o prazo
establecido no artigo 30.1 da Resolución do 3 de agosto de 2020 pola

28 de 39

CONVOCATORIAS
que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria
de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para os anos
2020 e 2021, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG número 161, do
12 de agosto). (Diario Oficial de Galicia, Num: 236, 23-11-2020, Páx:
46135)
Destinatarios: Resolución do 3 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía
fotovoltaica, para os anos 2020 e 2021, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados
do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG número 161, do 12 de agosto).
Obxecto: Consultar Resolución do 3 de agosto de 2020.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Ampliando o prazo ata o 28 de febreiro de 2021.

ORDE do 16 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para
a conservación, protección e mellora das árbores e formacións
incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras, e se convocan
axudas para o ano 2021 destinadas ás
entidades locais (código de procedemento MT804B). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 260, 29-12-2020, Páx: 50704)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias as entidades locais, propietarias de elementos
incluídos no Catálogo galego de árbores senlleiras na data de publicación desta orde. Tamén
poderán ser beneficiarias as agrupacións de entidades locais (agrupación, asociación,
mancomunidade, consorcio, fusión ou calquera outra similar).
Obxecto: Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións
encamiñadas á conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no
Catálogo galego de árbores senlleiras, regulado polo Decreto 67/2007, do 22 de marzo, así
como proceder á súa convocatoria para o ano 2021.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: O prazo de presentación das solicitudes rematará o día 29 de xaneiro de 2021.

ORDE do 3 de decembro de 2020 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
acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021, tramitado
como expediente anticipado de gasto (código de procedemento
PE205F). (Diario Oficial de Galicia, Num: 255, 21-12-2020, Páx:
49904)
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Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reuniren
os demais requisitos establecidos nestas bases, as empresas acuícolas segundo dispón o
artigo 46 do Regulamento (UE) nº 508/2014.
Obxecto: 1. Modalidade A: axudas destinadas á realización das actuacións que a seguir se
detallan, que teñen por obxecto o fomento dunha acuicultura sustentable desde unha
perspectiva medioambiental, socialmente responsable
baseada no coñecemento e
competitiva (artigo 48 (alíneas: a, b, c, d, f, h) do Regulamento (UE) nº 508/2014).
2. Modalidade B: axudas destinadas a investimentos que aumenten a eficiencia enerxética e
fomenten a reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables (artigo 48,
alínea k) do Regulamento (UE) nº 508/2014).
3. Modalidade C: axudas destinadas á obtención de servizos de asesoramento de carácter
técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico, co fin de mellorar o rendemento global
e a competitividade das explotacións acuícolas e reducir o impacto medioambiental negativo
do seu funcionamento (artigo 49, alínea b) do Regulamento (UE) nº 508/2014).
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 sobre a ampliación dos
prazos establecidos nos artigos 7 e 21 da Resolución do 8 de agosto
de 2019, pola que se aproba a convocatoria do procedemento de
concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas
para actuacións de eficiencia enerxética en peme e gran empresa do
sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en
industria) (Diario Oficial de Galicia número 158, do 22 de agosto).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 261, 30-12-2020, Páx: 51051)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 8 de agosto de 2019.
Obxecto: Consultar a Resolución do 8 de agosto de 2019.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia.
Prazo: Ampliación dos prazos establecidos nos artigos 7 e 21 da Resolución do 8 de agosto
de 2019.

ORDE do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións para o fomento do desenvolvemento
tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da
acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021, tramitado
como expediente anticipado de gasto (código de procedemento
PE205I). (Diario Oficial de Galicia, Num: 256, 22-12-2020, Páx: 50107)
Destinatarios: Empresas acuícolas ou organizacións destas con ámbito de actuación local
ou autonómico, legalmente constituídas e inscritas no correspondente rexistro, que
desenvolvan proxectos de innovación en colaboración con organismos científicos ou técnicos
recoñecidos polo Estado ou pola la Comunidade Autónoma de Galicia (consultar o artigo 4 da
orde).
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Obxecto: Establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva das axudas destinadas á realización de proxectos que fomenten o
desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da acuicultura
(consultar o artigo 1 da orde).
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de
Galicia.

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

A Fundación Biodiversidad a través do Programa EmpleaVerde activa
dúas convocatorias de axudas
Destinatarios: Persoas xurídicas privadas (con ou sen ánimo de lucro) afincadas en España
ou autónomos empregadores.
Obxecto: O Programa EmpleaVerde activa dúas convocatorias de axudas co obxectivo de
apoiar proxectos de formación e asesoramento en temas ambientais e para a contratación de
persoas en desemprego, no marco da economía verde.
O obxectivo destas dúas iniciativas é fomentar a creación de empregos que contribúan á
economía circular ou á xestión dunha mellora ambiental, co obxectivo de afrontar os grandes
retos actuais como a crise da COVID-19, a perda da biodiversidade, o cambio climático ou o
reto demográfico.
Convoca: Fundación Biodiversidade
Prazo: Dende o 20/02/2021 ata setembro de 2021.

Real Decreto 1056/2020, do 1 de decembro, polo que se regula a
concesión directa de determinadas subvencións no ámbito do medio
ambiente, para o exercicio orzamentario 2020. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 315, 02-12-2020, Páx: 108568)
Destinatarios: As entidades beneficiarias desta subvención son:
a) A Federación de Municipios e Provincias FEMP para promover e facilitar o desenvolvemento
de iniciativas locais en materia de cambio climático.
b) A Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionais ( AMUPARNA) para apoiar a
difusión da rede de Parques Nacionais no ámbito local.
c) O Concello do Real Sitio de San
Ildefonso para o apoio mutuo en materia de
desenvolvemento sostible e no ámbito das súas respectivas actividades.
d) A Fundación para a Conservación do Quebrantahuesos para accións de conservación que
dan continuidade ás realizadas no marco do proxecto Life+ Rede Quebrantahuesos.
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e) A Confederación de Organizacións de Selvicultores de España (COSE) para accións de
asesoramento, apoio, fomento do asociacionismo, comunicación e divulgación en relación cos
propietarios e produtos forestais.
Obxecto: Regular a concesión directa de subvencións, con carácter excepcional e por razóns
de interese público e social.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Unión europea
Convocatoria de propostas
Europeo ( NGO4 GD)

LIFE 2020 de ONG sobre o Pacto Verde

Destinatarios: Consulte as Directrices para solicitantes para obter máis detalles e utilice os
formularios de solicitude técnica e financeira da Convocatoria de propostas de NGO4 GD
para presentar a súa solicitude.
Obxecto: Reforzar a capacidade das ONG que actúan a nivel dos Estados membros para
mobilizar e fortalecer a participación da sociedade civil e a súa contribución á
implementación do Pacto Verde Europeo
Convoca: Comisión europea
Prazo: 31 de marzo de 2021-17: 00 CET

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

Consorcio busca participantes en topic LC-GD-8.1
Destinatarios: Buscan coordinador, pemes ou investigación institutos, para acordos de
cooperación en investigación no campo de tecnoloxías de remediación e tratamento de
augas, detección e vixilancia de contaminantes, avaliacións económicas e sociais e / ou
hidroloxía
Obxecto: Un consorcio de tres departamentos universitarios italianos está interesado na
convocatoria H2020- LC- GD para implementar estratexias para predicir, controlar e reducir a
contaminación por
PFAS (substancias
perfluoralquilo) en chans, acuíferos e arroios
receptores.
Convoca: Enterprise Europe Network
Prazo: Data límite o 26 de xaneiro de 2021.
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Innovation Fund - 1st call small-scale projects
Destinatarios: Consultar toda a información e documentación necesaria no Portal de
financiamento e licitacións
Obxecto: A primeira convocatoria para proxectos a pequena escala abriuse o 1 de decembro
de 2020 para tecnoloxías innovadoras para enerxías renovables, industrias de uso intensivo
de enerxía, almacenamento de enerxía e captura, uso e almacenamento de carbono.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: Ata o 10 de marzo de 2021.

Internacional
Joint Call 2020 (MICall20) on digital transformation for green energy
transition
Destinatarios: O procedemento de presentación de solicitudes realízase a nivel
internacional e nacional. Esta última servirá para verificar o posible financiamento no CDTI,
polo que se ten que focalizar nas actividades da empresa española e no seu compoñente de
I+D industrial e risco tecnolóxico.
Obxecto: Primeira convocatoria -Convocatoria
transnacional 2020-, co obxectivo de
conceder axudas financeiras e facilitar o desenvolvemento de proxectos colaborativos de I+D
no ámbito da dixitalización enerxética.
Con esta convocatoria búscase que os proxectos impulsen solucións en colaboración con
todos os
stakeholders relevantes (provedores de tecnoloxía e servizos, innovadores,
empresas de nova creación, usuarios finais, comunidades, etc.) e os actores que teñan unha
necesidade neste campo (por exemplo, operadores de infraestruturas, industrias ou
comunidades locais e usuarios finais das cadeas de valor desde os niveis local e rexional ata
o europeo e mundial).
Convoca: ERA-NET EnerDigit
Prazo: Data límite é o 17 de febreiro de 2021, ás 14 horas.

EMPREGO PÚBLICO
Estatal
Resolución do 16 de decembro de 2020, da Subsecretaría, pola que
se convoca proceso selectivo para o ingreso, polo sistema xeral de
acceso libre, na Escala de Técnicos Superiores Especializados dos
Organismos Públicos de Investigación. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 341, 31-12-2020)
Destinatarios: Consultar as bases comunes e as específicas
Obxecto: Convócase proceso selectivo para cubrir 194 prazas da Escala de Técnicos
Superiores Especializados dos Organismos Públicos de Investigación, Código 6155, por acceso
libre.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: Vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data de publicación desta
convocatoria
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Unión europea
Embaixadores do Pacto polo Clima
Contido: A Comisión pon en marcha unha convocatoria aberta na que convida os cidadáns e as
organizacións para converterse en embaixadores do Pacto polo Clima. Os embaixadores do Pacto
polo Clima predicarán co exemplo e involucrarán ás súas comunidades na acción polo clima.
Organizador: Comisión Europea

Pacto Europeo polo Clima
Contido: A Comisión Europea ven de por en marcha o Pacto Europeo polo Clima, unha iniciativa a
escala da UE que convida as persoas, as comunidades e as organizacións para participar na
acción polo clima e a construír unha Europa máis verde. O Pacto polo Clima, que forma parte do
Pacto Verde Europeo, ofrece un espazo para que todos os cidadáns compartan información,
debatan e actúen sobre a crise climática, e poidan formar parte dun movemento climático
europeo cada vez maior.
Organizador: Comisión Europea

CURSOS
Estatal
Curso de comunicación en espazos naturais
Contido: 1. Repasar conceptos crave na comunicación e divulgación científica e ambiental.
2. Tomar contacto con algunhas ferramentas e formatos concretos de comunicación e
divulgación.
3. Analizar a aplicación destas ferramentas no ámbito dos espazos protexidos.
4. Coñecer e discutir algunhas experiencias concretas neste campo.
Organizador: Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez
Inscrición: Inscrición aberta ata o 1 de febreiro de 2021
Data de inicio: 08-02-2021
Data de fin: 21-03-2021

SEMINARIOS
Unión europea
Sesión informativa da Convocatoria de propostas LIFE 2020 de ONG
sobre o Pacto Verde Europeo ( NGO4 GD)
Contido: Este seminario web presentará os aspectos centrais da próxima convocatoria
Organizador: Comisión Europea
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Data de inicio: 12-01-2021
Data de fin: 12-01-2021

OUTRAS ACTIVIDADES
Estatal
Ecoplástika
Contido: Un xogo en liña gratuíto a través do cal pretende transmitir a importancia da reciclaxe
de plásticos.
Está orientado a estudantes de 3º a 6º curso de Educación Primaria. Desenvólvese por equipos,
nun escenario virtual ao que se accede tras rexistrarse na páxina ecoplastika. com
O profesor actúa como dinamizador do xogo, para o cal Cicloplast proporciona unha explicación
da operativa do mesmo, un documento coas preguntas e respostas (máis de 90), argumentando
estas últimas, e todo isto acompañado por material divulgativo de apoio que facilite o labor
docente.
Cada equipo responderá ás preguntas que se lle formulen elixindo entre catro opcións e, o que
supere a primeira fase, será o encargado de desafiar a Ecoplástika, icona do taller, na gran final.
A pretensión é que a actividade se converta nun exercicio de traballo pedagóxico e, ao mesmo
tempo, divertido.
Lugar: Online
Organizador: Cicoplast

Unión europea
Directrices sobre a recollida separada de residuos perigosos de orixe
doméstica #RPOD
Contido: A Comisión Europea ven de emitir unhas directrices sobre a recollida separada de
residuos perigosos de orixe doméstica #RPOD, en base ao recollido no artigo 20, apartado 4, da
Directiva marco sobre residuos
Organizador: Comisión Europea

No Agro-Waste Final Stakeholder Webinar
Contido: Debater as innovacións actuais e futuras na xestión de residuos agrícolas:
-Maior coñecemento da xestión de residuos agrícolas nunha ampla gama de temas.
-Introdución de ferramentas innovadoras para desenvolver o camiño desde os residuos agrícolas
ata os produtos NoAW: tecnoloxías de conversión e biorrefinería.
-Oportunidade de establecer contactos con outros profesionais de ideas afíns.
Lugar: Webinar
Organizador: NoAW (No Agricultural Waste)
Data de inicio: 18-01-2020
Data de fin: 19-01-2020
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ACTIVIDADES
Internacional
Fifth session of the United Nations Environment Assembly
Contido: A quinta sesión da Asemblea das Nacións Unidas para o Medio Ambiente ( UNEA-5)
proporciona liderado, cataliza accións intergobernamentais sobre o medio ambiente e contribúe
á implementación da Axenda 2030 das Nacións Unidas para o Desenvolvemento Sustentable e os
seus Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable ( ODS).
O tema xeral de UNEA-5 é “Fortalecer as accións para que a natureza alcance os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable”.
Lugar: Nairobi, Kenya
Organizador: Naciones Unidas
Data de inicio: 22-02-2021
Data de fin: 23-02-2021

XXII Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina e o
Caribe
Contido: Co fin de abordar os desafíos ambientais máis apremiantes da rexión, oportunidades
para a recuperación sustentable e accións urxentes en favor da natureza para lograr os
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.
Os ministros debaterán temas urxentes para a rexión, incluída a transición cara a unha economía
circular, a axenda sobre o peche de vertedoiros ao descuberto, a contaminación do aire, a acción
climática, a xustiza ambiental e a gobernanza, os vínculos entre xénero e medio ambiente, o
desenvolvemento sustentable dos pequenos Estados insulares en desenvolvemento e a
importancia de reconstruír mellor e de maneira máis sustentable por mor da pandemia de
COVID-19.
Lugar: Virtual
Organizador: Goberno de Barbados
Data de inicio: 18-01-2021
Data de fin: 19-01-2021
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Dosier bibliográfico completo fuentes de información en medio
ambiente (Ministerio de Defensa)
Tecnoloxías innovadoras para garantir a seguridade hídrica de
Europa agora e nun futuro. Publicacións da Unión Europea, Xaneiro
2020.
Asambleas Cidadáns: O poder da participación social na acción
climática. Conama, 2020.
Boletín informativo Nº 1 Red Natura 2000 en España
Revista Ambienta Nº 126, 4º trimestre 2020. A aposta polos gases
renovables
Como os servizos climáticos poden axudar á toma de decisións nun
clima cambiante: historias de proxectos de Horizonte 2020.
Publicacións da Unión Europea, Novembro 2020.
Emissions Gap Report 2020
SUSTAINABLE TRADE IN RESOURCES.- GLOBAL MATERIAL FLOWS,
CIRCULARITY AND TRADE. United Nations Environment Programme,
2020.
Solucións innovadoras para a xestión dos residuos urbanos e
industriais. Publicacións da Unión Europea, Novembro 2019.
Perfil Ambiental en España 2019
Boletín Nº 65 da Rede de Parques Nacionais

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Informe de Desenvolvemento Humano de 2020 do PNUD
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BIBLIOGRAFÍA
Conta de gasto en protección ambiental - INE
NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS NOVEMBRO 2020. CEIDA. Publicacións
da Biblioteca e Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, a
maior parte dos materiais están dispoñibles en préstamo, e si non
pode achegarse ata a sede a recollelos, dispoñen dun servizo de
envío postal.
Guía de lectura fontes de información en medio ambiente. Ministerio
de Defensa.
Conta de bens e servizos ambientais - INE
Guías de lectura sobre cambio climático e ficción climática ("Climate
Fiction" o "Cli-Fi")
Conta de fluxos de materiais - INE
As 7 mellores publicacións de
empresarial e Axenda 2030

2020

sobre

sustentabilidade

InfoMAR. Sistema de Información sobre o Medio Mariño
Crise Climática. Ameaza aos Dereitos Humanos
Anuario 2020 – Acción Climática Empresarial en España
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