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NORMATIVA
AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 12 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas
subsidiarias de planeamento para a creación de bolsa de solo
urbanizable de uso industrial no lugar de San Xulián, con ordenación
detallada, no concello de Sarria (expediente 2019AAE2402; código
2280/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 72, 15-04-2020, Páx:
18353)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, no que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación do Plan parcial do solo
urbanizable residencial 23-3 Pousadouro-Reboreda, no concello de
Redondela,
promovido
por
Pontepalma,
S.L.U.
(expediente
2019AAE2413; código 2281/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 68,
07-04-2020, Páx: 17981)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 11 do Plan
xeral de ordenación municipal, no concello de Oroso (expediente
2019AAE2392, código 2278/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 70,
13-04-2020, Páx: 18161)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 5 do Plan
xeral de ordenación municipal, Catálogo de protección de conxunto
de hórreos, no concello de Carballo (expediente 2019AAE2417,
código 2288/2020). (Diario Oficial de Galicia, Num: 70, 13-04-2020,
Páx: 18162)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 3 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Proxecto sectorial do aproveitamento
hidroeléctrico de San Xoán de Fecha, no río Tambre, nos concellos de
Santiago de Compostela e Trazo, promovido por Hidro Energía Xana,
S.L. (expediente 2018AAE2239; código 2287/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 73, 16-04-2020, Páx: 18412)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 3 de abril 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, residencia e centro de día para persoas discapacitadas
psíquicas adultas, no concello de Cervo (expediente 2019AAE2410;
código 2290/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 73, 16-04-2020,
Páx: 18413)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal no polígono O30.1 e no PE O29, no concello da
Coruña (expediente 2020AAE2418; código 2289/2020). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 77, 22-04-2020, Páx: 18623)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal para a delimitación do solo de núcleo rural da
Cruz de Rante, no concello de San Cibrao das Viñas (expediente
2019AAE2389; código 2283/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 72,
15-04-2020, Páx: 18354)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 24 de marzo 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 instalación de talasoterapia, no concello de Oia (expediente
2019AAE2351; código 2273/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 70,
13-04-2020, Páx: 18158)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de marzo 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, acondicionamento da estrada a Quintás, no concello de
Cervo (expediente 2019AAE2409; código 2276/2019). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 70, 13-04-2020, Páx: 18163)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, no que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións
para a instalación dun centro termal e espazos libres no concello de
Boborás, promovido por Caldas de Orcellón, S.L. (expediente
2019AAE2415; código 2282/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 68,
07-04-2020, Páx: 17980)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, no que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de reforma interior do
polígono de execución integral PEI-12 no concello de Sanxenxo,
promovido pola Xunta de Compensación do PEI-12 (expediente
2019AAE2333; código 2272/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 68,
07-04-2020, Páx: 17983)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, no que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 9 do Plan

4 de 34

NORMATIVA
xeral de ordenación municipal, relativa á reordenación de
determinadas áreas do núcleo urbano do Seixo e da súa contorna
afectadas pola nova variante, no concello de Tomiño (expediente
2019AAE2404; código 2284/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 68,
07-04-2020, Páx: 17982)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 12 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de reforma interior do
polígono de execución integral número 9 do Plan xeral de ordenación
municipal no concello de Sanxenxo, promovido por Gestilar Gestión,
S.L. (expediente 2019AAE2416; código 2286/2019). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 70, 13-04-2020, Páx: 18157)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 25 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola de varias parcelas na parroquia de Uriz, no concello de
Castroverde (expediente 2019/0117). (Diario Oficial de Galicia, Num:
72, 15-04-2020, Páx: 18358)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de abril 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 Bogo, no concello da
Pontenova (expediente 2019/0146). (Diario Oficial de Galicia, Num:
81, 28-04-2020, Páx: 18867)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
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impacto ambiental do proxecto de valorización de residuos de
construción e demolición (RCD) na concesión de explotación
Miramontes 6770.1, no concello de Santiago de Compostela (A
Coruña), promovido por Áridos CNC, S.L. (expediente 2019/0115).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 83, 30-04-2020, Páx: 18935)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de centro de almacenamento
temporal de residuos inertes de construción e demolición (RCD) no
polígono industrial de Trado, no concello de Pontedeva (expediente
2019/0096). (Diario Oficial de Galicia, Num: 81, 28-04-2020, Páx:
18868)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de abril 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 Goiriz, no concello de Vilalba
(Lugo) (expediente 2019/0153). (Diario Oficial de Galicia, Num: 78,
23-04-2020, Páx: 18646)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de mellora ambiental e paisaxística
da contorna fluvial do río Mandeo entre o núcleo de Betanzos e o
Campo dos Caneiros, nos concellos de Betanzos e Coirós (A Coruña)
(expediente 2018/0244). (Diario Oficial de Galicia, Num: 83, 30-042020, Páx: 18934)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal do monte
veciñal en man común de Veiga de Nostre e Sanguñedo, nas
parroquias de Campobecerros e Parada da Serra, no concello de
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Castrelo do Val (Ourense) (expediente 2019/0140). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 78, 23-04-2020, Páx: 18647)
Organismo: CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

ANUNCIO do 31 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de instalación para o almacenamento
de residuos non perigosos (cinzas voantes de carbón) no porto de
Marín, no concello de Marín (expediente 2019/0120). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 73, 16-04-2020, Páx: 18384)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de abril 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 Cellán de Mosteiro, no
concello de Castroverde (expediente 2019/0119). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 74, 17-04-2020, Páx: 18470)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto da planta de xestión de residuos non
perigosos, composta por unha planta de biogás e instalación de
produción de fertilizantes no polígono das Gándaras, no concello do
Porriño (expediente 2019/0150). (Diario Oficial de Galicia, Num: 74,
17-04-2020, Páx: 18469)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 2 de abril 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 Lea, no concello de Friol
(Lugo) (expediente 2019/0118). (Diario Oficial de Galicia, Num: 76,
21-04-2020, Páx: 18586)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 2 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a
agrícola de varias parcelas na parroquia do Salto, no concello de
Rodeiro (Pontevedra) (expediente 2019/0086). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 76, 21-04-2020, Páx: 18587)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución pola que se extingue unha autorización ambiental
integrada. (Diario Oficial de Galicia, Num: 76, 21-04-2020, Páx:
18588)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da
resolución pola que se extingue a autorización ambiental integrada
2006/0411_NAA/IPPC_095 dunha explotación porcina de porcos de
ceba, no lugar de Seteventos, concello de Sarria (Lugo). Titular:
Explotaciones Mapar, S.L. (Diario Oficial de Galicia, Num: 83, 30-042020, Páx: 18933)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de mellora na rede de saneamento no
núcleo da Longa, no concello de Cerdedo-Cotobade (clave do
expediente 2017/0127). (Diario Oficial de Galicia, Num: 72, 15-042020, Páx: 18355)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de planta de valorización de residuos
non perigosos procedentes da construción e demolición na parroquia
das Maroñas, no concello de Mazaricos (clave do expediente
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2019/0045). (Diario Oficial de Galicia, Num: 72, 15-04-2020, Páx:
18356)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 25 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de ampliación de planta para a
xestión e valorización de mesturas bituminosas no parque
empresarial de Catoira, no concello de Catoira (Pontevedra) (clave do
expediente 2019/0098). (Diario Oficial de Galicia, Num: 72, 15-042020, Páx: 18357)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de marzo 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 para ceba de pavos con capacidade para 39.950 aves no lugar
de San Fiz, na parroquia de San Fiz de Vilapedre, no concello de
Sarria (Lugo) (expediente 2018/0229). (Diario Oficial de Galicia, Num:
69, 08-04-2020, Páx: 18097)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, no que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de ampliación e mellora de
explotación de vacún de leite no lugar de Grille, parroquia de Antes,
no concello de Mazaricos (clave do expediente 2019/0100). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 68, 07-04-2020, Páx: 17984)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CALIDADE AMBIENTAL
Outras CCAA
Corrección de erros da Resolución do 14 de abril de 2020, da
Dirección Xeral de Planificación e Recursos Hídricos, pola que se
aproban o plan anual de inspección de verteduras e o programa
anual de inspeccións de verteduras ao dominio público hidráulico
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intracomunitario e ao dominio público marítimo terrestre andaluz
para o ano 2020. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Num: 80,
28-04-2020, Páx: 41)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 14 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Planificación
e Recursos Hídricos, pola que se aproban o plan anual de inspección
de verteduras e o programa anual de inspeccións de verteduras ao
dominio público hidráulico intracomunitario e ao dominio público
marítimo terrestre andaluz para o ano 2020. (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, Num: 75, 21-04-2020, Páx: 28)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Outras CCAA
Orde STE/14/2020, do 16 de abril, da Consellería de Sostibilidade e
Transición Ecolóxica, pola que se modifica a Orde AGR/28/2019, do
24 de xuño, da Consellería de Agricultura, Gandería e Medio
Ambiente, pola que se fixan as limitacións e períodos hábiles de caza
na Comunidade Autónoma de La Rioxa para a tempada cinexética
2019-2020 (Boletín Oficial de La Rioja, Num: 45, 17-04-2020, Páx:
4111)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Rectificación de erros da Resolución do 5 de marzo de 2020, da
Consellería de Desenvolvemento Rural, Agrogandería e Pesca, pola
que se aproba o Plan de caza das reservas rexionais de caza para a
tempada 2020-2021. (Boletín Oficial del Principado de Asturias, Num:
79, 24-04-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 26 de abril de 2020, da Dirección Xeral de
Biodiversidade e Recursos Naturais da Consellería de Medio
Ambiente, Ordenación do Territorio e Sostibilidade, pola que se
declaran comarcas de emerxencia cinexética e establécense medidas
extraordinarias para o control de especies cinexéticas na

10 de 34

NORMATIVA
Comunidade de Madrid. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,
Num: 101, 28-04-2020, Páx: 9)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros da Orde do 27 de marzo de 2020 Xeneral de
Vedas de Caza para a tempada 2020/2021, da Comunidade Autónoma
de Extremadura. (Diario Oficial de Extremadura, Num: 65, 02-042020, Páx: 13191)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Internacional
Modificación do Edicto 02/2019, normativa de pesca para a tempada
2019/2020, ao amparo do tratado internacional do regulamento de
pesca no tramo internacional. (BOP Pontevedra, Num: 80, 28-042020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Outras CCAA
Decreto 27/2020, do 15 de abril, do Consello de Goberno, polo que se
declaran as zonas vulnerables á contaminación producida por
nitratos procedentes de fontes agrarias na Comunidad de Madrid.
(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Num: 99, 25-04-2020,
Páx: 2)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Comunitaria
Decisión (UE) 2020/519 da Comisión, do 3 de abril de 2020, relativa
ao documento de referencia sectorial sobre as mellores prácticas de
xestión ambiental, os indicadores sectoriais de comportamento
ambiental e os parámetros comparativos de excelencia para o sector
da xestión de residuos no marco do Regulamento (CE)
núm.
1221/2009, relativo á participación voluntaria de organizacións nun
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sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS).
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 115, 14-04-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Galicia
DECRETO 62/2020, do 8 de abril, polo que se aproba o Plan de
conservación do espazo natural de interese local Illas de San Pedro
(A Coruña). (Diario Oficial de Galicia, Num: 81, 28-04-2020, Páx:
18811)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORDE do 7 de abril de 2020 pola que se declaran definitivamente
como espazo natural de interese local as Illas de San Pedro, no
concello da Coruña. (Diario Oficial de Galicia, Num: 81, 28-04-2020,
Páx: 18838)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
Estatal
Resolución do 17 de abril de 2020, da Presidencia da Axencia Estatal
Consello Superior de Investigacións Científicas, M. P., pola que se
publica o Convenio coa Universidade de Vigo, no marco da
convocatoria
do
Programa
Pleamar
2019
da
Fundación
Biodiversidade do Ministerio para laTransición Ecolóxica e o Reto
Demográfico. (Boletín Oficial del Estado, Num: 110, 28-04-2020, Páx:
30591)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais do Concello de Vigo. (BOP Pontevedra,
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Num: 78, 24-04-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva Plan Municipal de Prevención e Defensa contra
os Incendios Forestais do Concello da Coruña. (BOP A Coruña, Num:
60, 14-04-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Galicia
RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020 relativa ás queimas de restos
agrícolas amoreados por motivos fitosanitarios en explotacións
agrícolas profesionais, en cumprimento do Acordo do Centro de
Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade
Autónoma de Galicia (Cecop) do 25 de abril. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 82, 29-04-2020, Páx: 18895)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020 relativa ao prazo previsto no
artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa
contra os incendios forestais de Galicia, en cumprimento do Acordo
do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na
Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) do 25 de abril. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 82, 29-04-2020, Páx: 18876)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

MEDIO AMBIENTE XERAL
Outras CCAA
Resolución do 7 de abril de 2020, do Instituto de Estatística e
Cartografía de Andalucía, pola que se aproba o calendario de difusión
do Programa Estatístico e Cartográfico de Andalucía para o ano
2020. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Num: 71, 15-04-2020,
Páx: 85)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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NORMATIVA
PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Estatal
Real Decreto 491/2020, do 21 de abril, polo que se modifica o Real
Decreto 23/2016, do 22 de xaneiro, polo que se establece o programa
nacional de control e erradicación de Trioza erytreae, e o programa
nacional de prevención de
Diaphorina
citri e
Candidatus
Liberibacter spp. (Boletín Oficial del Estado, Num: 112, 22-04-2020,
Páx: 29532)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Decisión de Execución (UE) 2020/494 da Comisión, do 24 de marzo de
2020, pola que se adopta a décimo terceira lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica boreal
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 111, 08-04-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2020/495 da Comisión, do 24 de marzo de
2020, pola que se adopta a décimo terceira lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria da rexión
bioxeográfica
atlántica. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 111, 08-04-2020,
Páx: 176)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN RADIOLÓXICA
Estatal
Real Decreto 451/2020, do 10 de marzo, sobre control e recuperación
das fontes radioactivas orfas. (Boletín Oficial del Estado, Num: 117,
27-04-2020, Páx: 30392)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Outras CCAA
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NORMATIVA
Decreto 14/2020, do 8 de abril, polo que se aproba o Plan Director
Sectorial de Prevención e Xestión de Residuos Perigosos das Illes
Balears. (Boletín Oficial de Islas Baleares, Num: 54, 09-04-2020, Páx:
11208)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde TED/363/2020, do 20 de abril, pola que se modifican a Orde
APM/205/2018, do 22 de febreiro, pola que se establecen os criterios
para determinar cando o aceite usado procesado procedente do
tratamento de aceites usados para o seu uso como combustible deixa
de ser residuo conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e
solos contaminados, e a Orde APM/206/2018, do 22 de febreiro, pola
que se establecen os criterios para determinar cando o fuel
recuperado procedente do tratamento de residuos MARPOL tipo c
para o seu uso como combustible en buques deixa de ser residuo
conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos
contaminados. (Boletín Oficial del Estado, Num: 113, 23-04-2020,
Páx: 29771)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Acordo Multilateral M317 en virtude da sección 1.5. do Acordo
europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por
estrada ( ADR), relativo ao transporte de refugallos médicos sólidos
ou clínicos, Categoría A, feito en Madrid o 23 de marzo de 2020.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 100, 10-04-2020, Páx: 28821)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Outras CCAA
Resolución do 16 de abril de 2020, da Dirección Xeral de
Infraestruturas, pola que se aproba o Plan de Acción contra a
Contaminación Acústica xerada polos grandes eixos viarios da Junta
de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Num: 78, 2404-2020, Páx: 46)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

15 de 34

NORMATIVA
SAÚDE AMBIENTAL
Local
Texto refundido do Protocolo xeral de medidas de prevención do
COVID-19 no sector público provincial (BOP Ourense, Num: 87, 17-042020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Regulamento de Execución (UE) 2020/585 da Comisión do 27 de abril
de 2020 relativo a un programa plurianual coordinado de control da
Unión para 2021, 2022 e 2023 destinado a garantir o respecto dos
límites máximos de residuos de praguicidas nos alimentos de orixe
vexetal e animal e a avaliar o grao de exposición dos consumidores a
estes residuos (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 135, 29-042020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as
bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar
fotovoltaica dirixidas a particulares, para o ano 2020 (código de
procedemento IN421O). (Diario Oficial de Galicia, Num: 15, 23-012020, Páx: 3924)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os
demais requisitos establecidos nestas bases, as persoas físicas titulares de calquera dereito
sobre un inmoble de dereito residencial ou as comunidades e mancomunidades de veciños,
sempre que as actuacións subvencionables descritas no artigo 4 se realicen en vivendas ou
edificios do sector residencial sitas na Comunidade Autónoma de Galicia.
Obxecto: O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e
as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das
enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade
mediante paneis solares fotovoltaicos.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria
Prazo: Dende o 3 de marzo ás 9.00 horas ata o 1 de xullo de 2020.

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, pola que se dá publicidade
das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 14 de decembro de
2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión
de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de
actuacións en materia de residuos de competencia municipal,
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con
cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á
súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano
2019, tramitadas como expediente anticipado de gasto (código de
procedemento MT975I). (Diario Oficial de Galicia, Num: 67, 06-042020, Páx: 17899)
Destinatarios: Consultar a Orde do 14 de decembro de 2018 (DOG núm. 246, do 27 de
decembro).
Obxecto: Consultar a Orde do 14 de decembro de 2018 (DOG núm. 246, do 27 de
decembro).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as
bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías
renovables de uso térmico dirixidas a particulares, para o ano 2020
(código de procedemento IN421P). (Diario Oficial de Galicia, Num: 15,
23-01-2020, Páx: 3875)
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Destinatarios: Consultar Resolución
Obxecto: Aprobar as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías
renovables de uso térmico destinadas a particulares, para o exercicio 2020, que se xuntan a
esta resolución como anexo I (código do procedemento IN421P).
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria (INEGA).
Prazo: Finalizará o 1 de xullo de 2020 para todas as tipoloxías de proxectos.

Unión europea
Abertas as Convocatorias PRIMA 2020
Destinatarios: Os documentos están dispoñibles na web de PRIMA, no apartado de
convocatorias.
Obxecto: Abertas as convocatorias PRIMA para o Plan de Traballo Anual 2020 (AWP 2020)
Trátase de 5 convocatorias; catro da sección 1 e unha multitopic da sección 2 , que inclúen
un total de 7 topics ou liñas de investigación como: Conservación e valorización dos recursos
zooxenéticos locais (RIA), Implementación dunha xestión sostible e integrada dos recursos
hídricos no Mediterráneo, en condicións de cambio climático, .....
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Pola situación excepcional por COVID-19, PRIMA amplía novamente o prazo de
presentación de propostas ás convocatorias do Plan de Traballo Anual 2020 ( AWP2020). As
novas datas de peche da fase 1 son; 6 de maio para a Sección 1 e 13 de maio para a Sección
2.

European City Facility
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) or 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 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.
Trátase dunha iniciativa cuxo obxectivo final é facilitar a posterior mobilización de
investimentos locais en actuacións de eficiencia enerxética e enerxías renovables.
Convoca: European City Facility
Prazo: Do 25/5/2020 ata o 2/10/2020

18 de 34

CONVOCATORIAS
Webinar Lanzamento da Primeira Convocatoria da iniciativa EUCF ao
detalle
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: Facilitar a posterior mobilización de investimentos locais en actuacións de
eficiencia enerxética e enerxías renovables.
O Webinar será o 5 de maio de 2020 de 10:00 – 11:30h.
Convoca: EUCF (European City Facitlity)
Prazo: Peche da convocatoria: 2 de outubro

Convocatoria 2020 para propostas de proxectos no marco do
programa
LIFE (Diario Oficial de la Unión Europea)
Destinatarios: Consultar as convocatorias segundo o tipo de proxectos
Obxecto: LIFE financia proxectos baixo os seus subprogramas de acción ambiental e
climática , axudando así a implementar o Acordo Verde Europeo .
A maioría dos proxectos LIFE son os chamados proxectos tradicionais que poden ser
coordinados por calquera entidade legal rexistrada na UE. Estes inclúen institucións públicas,
empresas e organizacións non gobernamentais (ONG). Moitos proxectos tradicionais mostran
as mellores prácticas, executan pilotos, sensibilizan ao público ou demostran avances nas
prácticas ambientais.
Tamén se aceptan solicitudes para os chamados proxectos integrados máis grandes . Estes
proxectos executan plans estratéxicos da UE sobre o medio ambiente e o clima e tenden a ter
unha dimensión rexional, multirregional, nacional ou transnacional.

Convoca: Comisión Europea
Prazo: Todos os prazos de envío esténdense por un mes.

Digital Cities Challenge
Destinatarios: Ser dun Estado membro da UE;
Ser unha entidade do goberno público local (é dicir, municipios, distritos) que son
responsables ou participan no financiamento e / ou implementación dunha política ou
programa dunha cidade relacionada coa transformación dixital, cidade intelixente /
intelixente, desenvolvemento urbano sustentable;
Representar a cidades con máis de 50 000 habitantes, a menos que se presente como parte
dun consorcio de cidades;
Obxecto: ICC unirá ás cidades da UE para aproveitar a oportunidade dun crecemento verde
intelixente e sustentable, mellorar a calidade de vida e fomentar novas oportunidades para
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os cidadáns. 100 cidades recibirán un apoio de clase mundial, en persoa, en liña e como
comunidade. A convocatoria de expresións de interese xa está aberta.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: Data límite final para solicitudes o 29 de maio de 2020, 11:59 p.m. (CET)

BOLSAS
Local
Extracto da resolución número 2020/12184, do 13 de abril de 2020,
da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria de bolsas de investigación para o ano 2020 (BOP A
Coruña, Num: 62, 21-04-2020)
Destinatarios: A presente convocatoria vai dirixida ás persoas residentes na provincia da
Coruña que pretendan realizar un traballo de investigación e que reúnan todos os requisitos
sinalados no punto 2 das bases reguladoras.
Obxecto: A concesión de 20 bolsas en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia
competitiva, destinadas a persoas con titulación universitaria que pretendan facer un traballo
de investigación no período
2020-2021, cunha duración mínima de nove meses, distribuidas nas seguintes áreas:
Área de artes e humanidades: 5 bolsas
Área de ciencias: 3 bolsas
Área de ciencias da saúde: 3 bolsas
Área de ciencias sociais e xurídicas: 5 bolsas
Área de enxeñaría e arquitectura: 2 bolsas
Área de estudos de xénero: 2 bolsas
Convoca: Deputación da Coruña
Prazo: Rematará ás 14:00 horas do día 27 de maio de 2020.

Estatal
Extracto da Resolución do 16 de abril de 2020, da Dirección do
Consorcio Público de Xestión Instituto de Astrofísica de Canarias
(IAC) pola que se publican seis bolsas de verán dirixidas a estudantes
universitarios, que estean a cursar o máster para a súa formación na
investigación astrofísica ou recentemente titulados (curso 20192020). (Boletín Oficial del Estado, Num: 113, 23-04-2020, Páx: 17091)
Destinatarios: Están destinadas a estudantes universitarios que estean a cursar o máster
para a súa formación na investigación astrofísica, ou recentemente titulados (curso 20192020).
Orde ECI/3260/2006, do 16 de outubro, pola que se aproban as bases reguladoras para a
concesión de bolsas polo Instituto de Astrofísica de Canarias. BOE núm. 253 do 23 de outubro
de 2006.
Obxecto: A presente Resolución ten por obxecto convocar, en réxime de publicidade,
obxectividade e concorrencia competitiva, seis (6) axudas para a realización exclusiva de
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prácticas formativas de estudantes universitarios que estean a cursar o máster para a súa
formación en investigación astrofísica, ou recentemente titulados (curso 2019-2020). A súa
finalidade é a de formar e dar a coñecer aos estudantes a investigación astrofísica. A
duración será de dous meses, desde o 15 de xullo ao 15 de setembro.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Educación
Prazo: Dez días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación do presente extracto no
BOE.

EMPREGO PÚBLICO
Unión europea
Programa de Mozos Políticos Electos (YEP) 2020
Destinatarios: O Programa de Mozos Políticos Electos (YEP) é unha rede de políticos de 40
anos ou menos e cun mandato a nivel rexional ou local na UE.
Obxecto: O Programa YEP 2020 está estruturado ao redor de tres temas: política de cohesión
europea, Green Deal e o futuro de Europa.
Os solicitantes están convidados a seleccionar un tema de preferencia. Deben demostrar
coñecemento e compromiso directo co tema que están a solicitar.
Convoca: Comité Europeo das Rexións
Prazo: Ata o 31/05/2020

Vacancies at the EEA
Destinatarios: Consultar ligazón
Obxecto: -Experto EEA / AD / 2020/10 - UTCUTS: bosques e clima - Axente temporal (AD6).
- Experto EEA / CA / 2020/11 - LULUCF: agricultura e clima - Axente contractual (FG IV).
- Experto EEA / AD / 2020/12 - Copérnico y UTCUTS - Axente temporal (AD6).
Convoca: AEMA
Prazo: Consultar ligazón

PREMIOS
Estatal
50L Water Challenge
Destinatarios: O concurso está aberto a todas aquelas persoas que teñan un perfil nalgunha
das seguintes redes sociais e cumpran os requisitos correspondentes a cada rede social:
Facebook: Poderán participar no concurso todas aquelas persoas que teñan un perfil e sexan
seguidores da páxina de Facebook “Cambio Climático, Aquí e Agora”.
Twitter: Poderán participar no concurso todas aquelas persoas que teñan un perfil en Twitter
e sexan seguidores da páxina de Twitter “Cambio Climático, Aquí e Agora”.
Instagram: Poderán participar no concurso todas aquelas persoas que teñan un perfil e sexan
seguidores da páxina de Instagram “Cambio Climático, Aquí e Agora”.
Obxecto: Esta actividade enmárcase dentro do proxecto divulgativo “Cambio Climático, Aquí
e Agora” que pretende expor preguntas e desenvolver actividades que permitan unha mellor
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comprensión, monitoraxe e adaptación da sociedade ao cambio climático.
Convoca: E. T. S.I. Camiños, Canles e Portos da Universidade de Castilla-La Mancha coa
colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía do Ministerio de Ciencia e
Innovación.
Prazo: Hasta el 29/05/2020

Xuntas polo Clima
Destinatarios: Poderán participar todas aquelas mulleres, maiores de 18 anos, que posúan
unha iniciativa que coide, respecte e/ou protexa a contorna máis próxima. Cada
participante poderá presentar o número de proxectos ambientais que desexe, como persoa
física ou xurídica, tanto de forma individual como en grupo.
Obxecto: Premiar as ideas e iniciativas ambientais, ecolóxicas e sustentables,
impulsadas por
todo tipo de emprendedoras españolas.
Convoca: Lateuaterra
Prazo: Ampliado ata o 8 de xuño

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

Premio Europeo de Accións Transformadoras 2020
Destinatarios: O concurso está aberto a calquera autoridade local ou rexional, ou
organización da sociedade civil situada nun Estado membro da UE, país do EEE ou candidato
da UE ou país de adhesión que apoiase a Declaración Vasca
Obxecto: Búscanse accións transformadoras cun alto nivel de innovación, por exemplo en
termos de innovación social e economía cívica , que inspiren a outros a replicar a acción
noutras partes de Europa. As accións son preferiblemente parte dunha estratexia ou visión
local en lugar de ser independentes.
Convoca: ICLEI - Gobernos locais para a sustentabilidade, o País Vasco e a cidade de Aalborg
(Dinamarca)
Prazo: Hasta el 31 de julio de 2020
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
#EuQuedoNaCasa co #CadernoVerde
Contido: Este programa pedagóxico está conformado por 15 unidades didácticas que se
publicarán de forma progresiva. Os protagonistas son catro membros dunha familia (pai, nai, fillo
e filla), á que se suman dúas mascotas (un gato e un can). Xuntos pasan un período de reclusión
no seu fogar debido á crise sanitaria orixinada polo COVID-19.
Con #EuQuedoNaCasa co #CadernoVerde, os pequenos poderán aprender a diario algo novo:
que é o coronavirus, por que é prioritario seguir unhas correctas e rigorosas pautas de hixiene, a
importancia de colaborar nas tarefas domésticas, o establecemento de horarios para o estudo, a
lectura e o lecer, así como a oportunidade de ampliar coñecementos ambientais.
Organizador: Sogama

Estudo sobre a elaboración dos Plans de Acción polo Clima e a
Enerxía Sostible (PACES) en Galicia
Contido: Co obxectivo de coñecer a situación actual sobre a elaboración dos PACES en Galicia, a
Xunta de Galicia lanza un estudio dirixido aos concellos galegos xa adheridos, que se
instrumentará a través dun cuestionario online.
Esta enquisa, a cubrir por todos os concellos galegos adheridos ao Pacto dos Alcaldes, permitirá
ademais recoller comentarios e inquedanzas xurdidas durante a elaboración do PACES,
permitindo así establecer accións encamiñadas á mellora do servizo de asesoramento por parte
da Oficina Técnica da Xunta de Galicia para o Pacto dos Alcaldes.
Lugar: On line
Organizador: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Estatal
Directrices sobre xestión de residuos e COVID-19
Contido: Directrices publicadas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
para a aplicación da Orde SND/271/2020, do 19 de marzo, pola que se establecen instrucións
sobre xestión de residuos na situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
Organizador: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

#QuédateEnElNido
Contido: Con motivo do confinamento enmarcado na loita contra o coronavirus, millóns de
persoas están resgardadas nos seus fogares para evitar que esta pandemia se expanda aínda
máis.
SEO/ BirdLife, a Sociedade Española de Ornitoloxía, puxo ao disposición dos cidadáns varias
iniciativas e contidos divulgativos e pedagóxicos para que non botemos tanto en falta a natureza
e as aves nestes días e podamos facer un pouco #DePajareo sen movernos de casa.
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Organizador: SEO/BirdLife

Internacional
Nova Escola da Terra
Contido: Earth School (Escola da Terra) é unha plataforma a través da cal proporciónanse
contidos educativos.
Pensada para escolares e mozos de 5 a 18 anos, abarca os 30 días lectivos que transcorren entre
o Día da Terra (celebrado o pasado 22 de abril) e o Día Mundial do Medio Ambiente (que terá
lugar o próximo 5 de xuño).
Nesta plataforma inclúense videos, materiais de lectura e actividades que se traducirán a 10
idiomas para axudar a nenos e mozos de todo o mundo para que poidan comprender o valor do
medio ambiente e como contribuír á súa protección. As leccións en vídeo abordan temas diversos
que van desde a fauna e o cambio climático ata granxas submariñas.
Lugar: Online
Organizador: PNUMA (Programa das Nacións Unidades para o Medio Ambiente) e TED-Ed
Data de inicio: 22-04-2020
Data de fin: 05-06-2020

CONGRESOS
Estatal
18º Congreso Nacional da Recuperación e do Reciclado
Contido: Con motivo da pandemia do COVID-19, a xunta directiva da Federación Española da
Recuperación e a Reciclaxe (FER) decidiu aprazar a celebración do 18º Congreso Nacional da
Recuperación e a Reciclaxe, que se celebrará do 30 de setembro ao 1 de outubro.
Lugar: Madrid.
Organizador: FER
Inscrición: Consultar ligazón
Data de inicio: 30-09-2020
Data de fin: 01-10-2020

XXI Congreso de Europarc-España, ESPARC 2020
Contido:
• Novos retos e escenarios para a conservación da biodiversidade en relación ao
abandono rural.
• Conectividade ecolóxica e infraestrutura verde: papel dos espazos naturais protexidos no
territorio.
• Medidas de adaptación e mitigación ao cambio climático promocidas desde as áreas
protexidas.
• Ferramentas para a xestión de visitantes dos espzos naturais.
• Alianzas para implicar á poboación local nos beneficios das áreas protexidas.
Lugar: Sierra de las Nievas
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Organizador: Europarc-España, Junta de Andalucía
Inscrición: Ata o 31 de xullo.
Data de inicio: 30-09-2020
Data de fin: 04-10-2020

Internacional
Congreso Mundial da Natureza da UICN 2020. A Natureza, o noso
futuro.
Contido: -Xestión das paisaxes para a natureza e as persoas.
-Conservar a auga doce para sustentar a vida.
-Restablecer a saúde dos océanos.
-Acelerar a mitigación e adaptación ao cambio climático.
-Defender os dereitos e garantir unha gobernanza eficaz e equitativa.
-Aproveitar os sistemas económicos e financeiros para a sostibilidade.
-Promover o coñecemento, a aprendizaxe, a innovación e a tecnoloxía.
Lugar: Marsella, Francia.
Organizador: UICN
Inscrición: Aberta inscrición. Diferentes tarifas
Data de inicio: 07-01-2021
Data de fin: 15-01-2021

12 Congreso Internacional “Retos do Cambio Climático: impactos,
mitigación e adaptación
Contido: A Asociación Española de Climatoloxía (AEC) celebrará en Santiago de Compostela
(Galicia) do 14 ao 16 de outubro de 2020 o seu 12 Congreso Internacional co título: “Retos do
Cambio Climático: impactos, mitigación e adaptación”.
A AEC é unha asociación de carácter científico cuxo obxectivo é fomentar o estudo do clima e o
progreso das ciencias da atmosfera en España.
Lugar: Santiago de Compostela
Organizador: AEC, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo.
Data de inicio: 29-09-2021
Data de fin: 01-10-2021

CURSOS
Galicia
Réxime de autorización de actividades
Contido: Réxime de autorización de actividades (comunicación previa, autorización de xestor,
autorización ambiental integrada, estudo de impacto ambiental).
Lugar: Online
Organizador: APROEMA
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Data de inicio: 27-05-2020
Data de fin: 27-05-2020

Introdución á norma UNE-EN ISO 14001:2015
Contido: Introdución á norma UNE-EN
ISO 14001:2015 Sistemas de xestión ambiental.
Requisitos con orientación para o seu uso. (ISO 14001:2015). Identificación e actualización de
normativa estatal e europea.
Lugar: Online
Organizador: APROEMA
Data de inicio: 30-06-2020
Data de fin: 30-06-2020

Identificación e codificación de residuos
Contido: Identificación e codificación de residuos
Lugar: Online
Organizador: APROEMA
Data de inicio: 10-06-2020
Data de fin: 10-06-2020

Augas residuais
Contido: Ideas avanzadas sobre Economía Circular. Augas Residuais
Lugar: Online
Organizador: APROEMA
Data de inicio: 25-06-2020
Data de fin: 25-06-2020

Rexeneración do aceite mineral
Contido: Ideas avanzadas sobre Economía Circular. Rexeneración do aceite mineral
Lugar: On line
Organizador: APROEMA
Data de inicio: 14-05-2020
Data de fin: 14-05-2020

Responsabilidade na carga e descarga de mercadorías perigosas
Contido: Responsabilidade na carga e descarga de mercadorías perigosas. Supostos en que a
empresa debe nomear conselleiro de seguridade.
Lugar: Online
Organizador: APROEMA
Inscrición: Cubrir formulario
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Data de inicio: 06-05-2020
Data de fin: 06-05-2020

SEMINARIOS
Galicia
Accións formativas en liña para os Concellos adheridos ao Pacto dos
Alcaldes
Contido: Conxunto de accións formativas en liña (Webinars) dirixidas aos concellos galegos xa
adheridos.
Os Webinars serán impartidos pola Oficina Técnica para o Pacto dos Alcaldes que adaptará os
contidos da formación ás características de cada Concello, organizando grupos reducidos para
que as accións resulten prácticas e áxiles e poder así solventar dúbidas individualmente.
Con ese fin, ofreceranse dúas opcións de matrícula (A e B) para un máximo de 15 asistentes cada
unha, cun espacio temporal entre cada acción formativa para que os Concellos podan avanzar
nos seus traballos.
Lugar: On line
Organizador: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Inscrición: Data límite: o 4 de maio ás 14h para a Opción A e o mércores 6 de maio ás 14h
para a Opción B.
Data de inicio: 05-05-2020
Data de fin: 21-05-2020

Unión europea
Seminario web "Lanzamento da Primeira Convocatoria da iniciativa
EUCF ao ao detalle"
Contido: Especialmente deseñada para entidades locais, esta nova iniciativa europea ofrece
axuda financeira a fondo perdido, formación e asistencia técnica, para apoiar aos municipios e
agrupacións de municipios no desenvolvemento de plans sólidos de investimento en proxectos de
eficiencia enerxética e enerxías renovables.
Con motivo da apertura da primeira convocatoria, a finais de maio, presentamos a iniciativa e o
procedemento para seguir para presentarse ás convocatorias.
Especialmente dirixido a administracións locais, abordarase tamén a actual convocatoria de
axudas FEDER- IDAE para proxectos de investimento en economía baixa en carbono, o orzamento
dispoñible e as perspectivas para os últimos meses de vixencia das axudas.
Desexas traducir un documento
Lugar: On line
Organizador: EnerAgen
Data de inicio: 05-05-2020
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Data de fin: 05-05-2020

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

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

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Directrices sobre traslados de residuos e COVID19
Contido: Directrices que a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático vén de
adoptar en relación aos TRASLADOS DE RESIDUOS dentro do territorio da comunidade autónoma
ante a situación de emerxencia actual derivada do COVID19.
Organizador: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
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Roteiros dende a casa: programa de visitas guiadas virtuais
Contido: Co fin de dar a coñecer este rico patrimonio entre a cidadanía, o CEIDA reactiva os seus
programas de Educación Ambiental "A Illa de Santa Cruz, un rico patrimonio natural e histórico" e
"O mar e a costa: recursos valiosos para todos" cun programa de visitas guiadas virtuais, coa
seguinte programación:
-Xoves, 30 de abril. O Castelo de Santa Cruz: unha viaxe de 400 anos de historia.
-Venres, 8 de maio. A Costa de Dexo: sobrevivindo entre a terra e o mar.
-Venres, 15 de maio. Os Faros de Mera: de casa do farero á Aula do Mar.
As visitas serán retransmitidas en directo, ás 19 h., a través da súa canle de Youtube:
https://www.youtube.com/user/CeidaEA
Lugar: Online
Organizador: CEIDA
Data de inicio: 30-04-2020
Data de fin: 15-05-2020

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

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

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

Innovative Water Week
Contido: En 2050 Europa aspira a ser o primeiro continente neutral no clima que implementa o
Acordo Verde Europeo: un ambicioso paquete de medidas para transformar profundamente a
nosa economía e a nosa sociedade. Mentres tanto, a chamada de atención da crise COVID-19
reforzou profundamente esta necesidade para Europa a unha novo paradigma cara a unha
Sociedade Intelixente da auga, desde a xestión de crise ata a xestión e prevención de riscos en
Europa e máis aló.
Dado que a auga é un recurso intersectorial e estratéxico, a seguridade da auga debe ser un
requisito previo para que o trato verde sexa un éxito. Necesitamos investimento en solucións
innovadoras para lograr unha Sociedade Intelixente da auga que considere plenamente o
verdadeiro valor da auga.
Lugar: Online
<b>Organizador:</b> Water Europe Technology & Innovation
Inscrición: Rexistro ata o día 26 de xuño de 2020
Data de inicio: 22-06-2020
Data de fin: 26-06-2020

EU Green Week 2020 - Semana Verde da UE 2020
Contido: A Semana Verde da UE poñerá o foco na biodiversidade, no contexto desta crise
ecolóxica máis ampla. Esixirá unha acción urxente, explorará posibles vías para o cambio e
examinará como unha variedade de políticas da UE como o Acordo Verde Europeo pode axudar a
protexer, restaurar e xestionar de maneira sostible a natureza, deixando espazo para que se
recupere e prospere.
O programa da conferencia da Semana Verde da UE en Bruxelas incluirá unha serie de sesións
dedicadas á avaliación da Estratexia de Biodiversidade da UE para 2020.
Lugar: Bruselas
Organizador: Comisión Europea
Data de inicio: 01-06-2020
Data de fin: 05-06-2020
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Adapting to climate change
Contido: -Esboza a nova Estratexia da UE sobre adaptación ao cambio climático.
-Resaltar prioridades de chamadas e temas de interese significativo.
-Proporcionar referencias para obter máis información.
-Compartir as mellores prácticas dos proxectos actuais de LIFE en CCA.
Lugar: Online
Organizador: European Commission
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 12-05-2020
Data de fin: 12-05-2020

Internacional
The Second International
Environmental Technology

Conference

on

Green

Energy

and

Contido: O evento ten o obxectivo de crear un foro internacional para académicos,
investigadores e científicos de todo o mundo para discutir os resultados e propostas mundiais
sobre os temas máis sólidos relacionados coa Química Verde e a Enxeñería Sostible.
Lugar: Roma
Organizador: European Commission
Data de inicio: 28-07-2021
Data de fin: 30-07-2021

V Tarragona International Environmental Law Colloqium (TIEC)
Contido: Este congreso ten como obxetcivo crear un foro para investigadores de distintos niveis
e procedencias, no que poidan presentar os seus traballos e investigacións. Ademai, se propón
como un punto de encontro para estudantes, profesores, investigadores… interesados no Dereito
ambiental, abordando cuestións relativas a desafíos e oportunidades para promover o papel do
xénero na xustiza ambiental: dereitos humanos de xénero, cambio climático e migración,
ecofeminismo, etc.
Lugar: Online
Organizador: CEDAT, URV e AAEDAT.
Data de inicio: 25-06-2020
Data de fin: 26-06-2020

Foro de solucións medioambientais sostibles
Contido: Ante a situación xerada polo avance do COVID-19 en España e o resto do mundo,
IFEMA decidiu aprazar a celebración do cuarto Foro Medio Ambiente e Sostibilidade, FSMS, previsto inicialmente do 9 ao 11 de xuño- aos días 29 de setembro ao 1 de outubro próximos.
Esta convocatoria reunirá nos recintos de Feira de Madrid á vixésima edición da Feira
Internacional do Urbanismo e Medio Ambiente, TECMA; a 7ª Feira Internacional da Recuperación
e a Reciclaxe, SRR, e o cuarto Foro das Cidades de Madrid, converténdose no gran evento

31 de 34

ACTIVIDADES
comercial, promocional e de intercambio de coñecemento deste sector.
Con esta medida, IFEMA quere asegurar a todos os participantes, expositores e visitantes
profesionais de FSMS 2020, a celebración do devandito evento con todas as garantías sanitarias,
á vez que proporcionarlles a mellor contorna comercial para unha proveitosa participación.
Organizador: IFEMA
Data de inicio: 29-09-2020
Data de fin: 01-10-2020
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O meu heroe es ti, como poden os nenos loitar contra a COVID-19!"

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Plataforma formativa Efigy Education dixital. Recursos didácticos
para os máis novos da casa, para que poidan aprender un pouco máis
sobre as novas tecnoloxías enerxéticas, a eficiencia enerxética e o
medio ambiente.
Web educativa SIGRELANDIA
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