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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 7/2020, do 9 de xaneiro, de
inspección ambiental de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 23,
04-02-2020, Páx: 7271)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
RESOLUCIÓN TES/395/2020, do 11 de febreiro, pola que se aproba o
Programa de inspección ambiental integrada de Cataluña para o ano
2020. (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: null, 18-022020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Dirección Xeral de Loita contra o Cambio Climático e Medio
Ambiente. Resolución do 7 de febreiro de 2020, pola que se aproba o
Programa de Inspección Ambiental das instalacións suxeitas a
autorización ambiental integrada no ámbito do Real Decreto
Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de prevención e control integrados da
contaminación, na Comunidade Autónoma de Canarias para o ano
2020. (Boletín Oficial de Canarias, Num: 38, 25-02-2020, Páx: 6092)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/217 DA COMISIÓN do 4 de
outubro de 2019 que modifica, a efectos da súa adaptación ao
progreso técnico e científico, o Regulamento (CE) Nº 1272/2008 do
Parlamento Europeo e do Consello, sobre clasificación, etiquetaxe e
envasado de substancias e mesturas, e que corrixe o devandito
Regulamento (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 44, 18-022020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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ATMOSFERA E CLIMA
Outras CCAA
ANUNCIO de publicación de instrucións técnicas de emisións á
atmosfera. (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 8068,
20-02-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2020/239 DA COMISIÓN do 20 de
febreiro de 2020 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE) nº 901/2014 no que se refire á adaptación dos modelos dos
procedementos de homologación de tipo para os vehículos de dous
ou tres rodas e os cuatriciclos aos requisitos das fases ambientais
Euro 5 e Euro 5+ (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 48, 21-022020, Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2020/174 DA COMISIÓN do 6 de
febreiro de 2020 relativa á aprobación da tecnoloxía utilizada en
alternadores eficientes de 12 voltios destinados a algúns turismos e
vehículos comerciais lixeiros como tecnoloxía innovadora de
conformidade co Regulamento (UE) 2019/631 do Parlamento Europeo
e do Consello. (Diario Oficial de la Comunidad Europea, Num: 35, 0702-2020, Páx: 13)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Outras CCAA
Decreto 2/2020, do 10 de febreiro, polo que se modifica o Decreto
39/2018, do 2 de novembro, polo que se aproba o Plan Director de
Saneamento e Depuración 2016-2027 da Comunidade Autónoma de
La Rioja (Boletín Oficial de La Rioja, Num: 18, 14-02-2020, Páx: 1894)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 28 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal no ámbito do Plan especial de mellora e
desenvolvemento L41 Feáns II, no concello da Coruña (expediente
2019AAE2387; código 2252/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 31,
14-02-2020, Páx: 10441)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de xaneiro 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 establecer os novos límites dos sectores
de solo urbanizable SUR-R13 e SUR-R17, no concello de San Cibrao
das Viñas (expediente 2019AAE2384; código 2251/2019). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 28, 11-02-2020, Páx: 9522)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 31 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan parcial do SU7 do PXOM, no concello de Sanxenxo, promovido por Promociones y
Gestiones del Tambre, S.L. e Aries Real, S.L. (expediente
2019AAE2373, código 2264/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 33,
18-02-2020, Páx: 11419)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal no ámbito do SURT 3 Vío, no concello da
Coruña (expediente 2019AAE2393; código 2256/2019). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 31, 14-02-2020, Páx: 10439)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 28 de xaneiro 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 029 A Sardiñeira, no concello da
Coruña (expediente 2019AAE2390; código 2255/2019). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 31, 14-02-2020, Páx: 10440)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de xaneiro 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 de
Vilar, no concello de Esgos (expediente 2019AAE2383; código
2249/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 31, 14-02-2020, Páx:
10443)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de xaneiro 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 delimitación de núcleo rural no
concello de Parada de Sil (expediente 2019AAE2388; código
2254/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 31, 14-02-2020, Páx:
10442)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de protección do sistema
viario AP09, no concello de Caldas de Reis, promovido pola comisión
xestora do SUD SP 17-I (expediente 2019AAE2395; código
2259/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 31, 14-02-2020, Páx:
10444)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
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ambiental estratéxico da modificación do proxecto sectorial do
parque empresarial do Pousadoiro, en Vilagarcía de Arousa,
promovido por Fundiciones Rey, S.L. (expediente 2019AAE2379;
código 2242/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 29, 12-02-2020,
Páx: 9834)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación do Plan parcial SUD-16 Agra
dos Campos-Aríns, no concello de Santiago de Compostela,
promovido por Fomento de Iniciativas Inmobiliarias, S.L. (expediente
2019AAE2380; código 2246/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 28,
11-02-2020, Páx: 9521)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 31 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do instrumento de
ordenación provisional
para o ámbito A-7-02 Recaré adaptado aos informes sectoriais, no
concello de Vigo (expediente 2019AAE2412; código 2285/2019).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 34, 19-02-2020, Páx: 11908)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación do Plan parcial SUD-17 Monte
do Gozo-Aríns, no concello de Santiago de Compostela, promovido
por Fomento de Iniciativas Inmobiliarias, S.L. (expediente
2019AAE2381; código 2247/2019). (Diario Oficial de Galicia, Num: 29,
12-02-2020, Páx: 9835)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 22 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
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Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a modificación
da declaración de impacto ambiental do proxecto sectorial de
implantación do Parador de Turismo de Muxía, no concello de Muxía
(expediente 2005/0202). (Diario Oficial de Galicia, Num: 28, 11-022020, Páx: 9523)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de
Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade á declaración de impacto
ambiental formulada pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental o 28 de outubro de 2016, relativa ao proxecto do parque
eólico Salgueiras, no concello de Ponteceso, promovido por
Norvento, S.L. (Diario Oficial de Galicia, Num: 39, 27-02-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

ANUNCIO do 4 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto da liña de alta tensión a 66/220 kV
desde a subestación do parque eólico Pico Touriñán ata a
subestación de Tivo, concellos de Campo Lameiro, CerdedoCotobade, A Estrada, Moraña, Portas e Caldas de Reis (Pontevedra)
(clave do expediente 2012/0001). (Diario Oficial de Galicia, Num: 33,
18-02-2020, Páx: 11423)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 7 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade a
resolucións das modificacións non substanciais das autorizacións
ambientais integradas. (Diario Oficial de Galicia, Num: 23, 04-022020, Páx: 7488)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de implantación dun establecemento
comercial colectivo no polígono industrial de San Cibrao das Viñas,
no concello de San Cibrao das Viñas (expediente 2019/0063). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 28, 11-02-2020, Páx: 9520)

7 de 43

NORMATIVA
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Enerxía e
Minas, pola que se dá publicidade á declaración de impacto
ambiental formulada pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental o 10 de maio de 2016, relativa ao proxecto do parque
eólico O Barbanza, no concello de Boiro, promovido por Norvento, S.L
(Diario Oficial de Galicia, Num: 39, 27-02-2020, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

CAMBIO CLIMÁTICO
Outras CCAA
DECRETO 33/2020, do 18 de febreiro, polo que se establece a
composición
e
o
réxime
de
funcionamento
da
Comisión
Interdepartamental do Cambio Climático e sobre o Fondo Climático e
a Comisión do Fondo Climático. (Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya, Num: 8068, 20-02-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 29 de xaneiro de 2020 pola que se
establecen as normas de pesca nas augas continentais da
Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada de 2020.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 37, 24-02-2020, Páx: 13170)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORDE do 29 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as normas de
pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia
durante a tempada de 2020. (Diario Oficial de Galicia, Num: 27, 1002-2020, Páx: 8648)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2019 pola que se autoriza o plan
de pesca de patexo (Polybius henslowii), patulate (Liocarcinus
depurator) e conguito (Liocarcinus corrugatus) para o ano 2020 na
Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 23,
04-02-2020, Páx: 7372)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

Outras CCAA
Corrección de erros ao anuncio publicado no Boletín Oficial de
Cantabria número 250, do 31 de decembro de 2019, da Orde
MED/23/2019, do 19 de decembro, pola que se ditan as normas para
o exercicio da pesca en augas continentais da Comunidade Autónoma
de Cantabria, durante o ano 2020. (Boletín Oficial de Cantabria, Num:
40, 27-02-2020, Páx: 4664)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Outras CCAA
ACORDO GOV/34/2020, do 25 de febreiro, polo que se aproba o Plan
de acción de mobilidade escolar de Cataluña 2020-2021. (Diario
Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 8073, 27-02-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

EDUCACIÓN E FORMACIÓN AMBIENTAL
Estatal
Real Decreto 402/2020, do 25 de febreiro, polo que se establece o
título de Técnico en Guía no medio natural e de tempo libre e fíxanse
os aspectos básicos do currículo. (Boletín Oficial del Estado, Num: 50,
27-02-2020, Páx: 17701)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Estatal
Orde TED/171/2020, do 24 de febreiro, pola que se actualizan os
parámetros
retributivos
das
instalacións
tipo
aplicables
a
determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir
de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, a efectos da
súa aplicación ao período regulatorio que ten o seu inicio o 1 de
xaneiro de 2020. (Boletín Oficial del Estado, Num: 51, 28-02-2020,
Páx: 18517)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Galicia
DECRETO 24/2020, do 9 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto
274/2001, do 27 de setembro, polo que se aproba o Plan de
ordenación dos recursos naturais do Parque Natural do Monte Aloia e
polo que se aproba o II Plan reitor de uso e xestión do Parque
Natural do Monte Aloia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 37, 24-022020, Páx: 12924)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORDE do 27 de xaneiro de 2020 pola que se declaran, de xeito
provisional, como espazo natural de interese local as Brañas de
Sada, no concello de Sada. (Diario Oficial de Galicia, Num: 28, 11-022020, Páx: 9305)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
DECRETO FORAL 10/2020, do 12 de febreiro, polo que se amplía a
vixencia dos Plans de Xestión das Zonas Especiais de Conservación
da Rede Natura 2000 en Navarra. (Boletín Oficial de Navarra, Num:
36, 21-02-2020, Páx: 2050)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA/RÉXIME COMPETENCIAL
Outras CCAA
DECRETO 21/2020, do 14 de febreiro, do Consell, de creación dos
consellos forestais de demarcación. (Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, Num: 8749, 26-02-2020, Páx: 7535)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS
Galicia
DECRETO 25/2020, do 13 de febreiro, polo que se regula a ampliación
dos prazos de presentación de solicitudes, recursos administrativos,
escritos, comunicacións e documentos no caso de determinadas
incidencias técnicas que imposibiliten o funcionamento ordinario da
sede electrónica da Xunta de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num:
39, 27-02-2020, Páx: 13712)
Organismo: CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Local
Aprobacion definitiva da modificacion da Ordenanza municipal
reguladora da licenza pola tenza de animais potencialmente
perigosos, do seu rexistro, da sección local do rexistro de animais de
compañía e das taxas pola prestación de tales servizos - Concello de
Cee. (BOP A Coruña, Num: 25, 06-02-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva da Ordenanza municipal sobre tenza de
animais potencialmente perigosos do Concello de Esgos. (BOP
Ourense, Num: 31, 07-02-2020, Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
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ORDE FYM/79/2020, do 14 de xaneiro, pola que se delimitan as zonas
de protección para avifauna nas que serán de aplicación as medidas
para a súa salvagarda contra a colisión e a electrocución nas liñas
eléctricas aéreas de alta tensión. (Boletín Oficial de la Junta de
Castilla y León, Num: 30, 13-02-2020, Páx: 4908)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
DECISIÓN (UE) 2020/243 DO CONSELLO do 13 de febreiro de 2020
sobre a posición que debe adoptarse en nome da Unión Europea na
décimo terceira reunión da Conferencia das Partes da Convención
sobre a Conservación das Especies Migratorias de Animais Silvestres
con respecto ás propostas de varias das Partes para emendar os
apéndices da devandita Convención, e sobre a retirada dunha
reserva notificada á devandita Convención (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: null, 25-02-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS PERIGOSOS
Comunitaria
REGULAMENTO (UE) 2020/171 DA COMISIÓN do 6 de febreiro de 2020
polo que se modifica o anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006
do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a
avaliación, a autorización e a restrición das substancias e preparados
químicos (REACH). (Diario Oficial de la Comunidad Europea, Num: 35,
07-02-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Estatal
Orde APA/161/2020, do 20 de febreiro, pola que se modifican os
anexos I, III e VI do Real Decreto 506/2013, do 28 de xuño, sobre
produtos fertilizantes. (Boletín Oficial del Estado, Num: 48, 25-022020, Páx: 16865)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Comunitaria
REGULAMENTO (UE) 2020/192 DA COMISIÓN do 12 de febreiro de
2020 que modifica os anexos II e III do Regulamento (CE)
nº
396/2005 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta
aos límites máximos de residuos de procloraz en determinados
produtos. (Diario Oficial de la Comunidad Europea, Num: 40, 13-022020, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Local
Convocatoria en concorrencia non competitiva de axudas para
mellorar a eficiencia enerxética en fogares no 2020 (BOP Lugo, Num:
40, 18-02-2020, Páx: 41)
Destinatarios: Consultar as bases.
Obxecto: Establecer o procedemento específico de prestacións económicas non periódicas
destinadas a paliar situación transitorias de necesidade social relacionadas co pagamento de
subministracións básicas de enerxía eléctrica, gas, gasoil calefacción e outras fontes de
enerxía da vivenda, das persoas e/ou familias que se atopen nunha situación de
vulnerabilidade social que teñan a súa residencia no ámbito municipal de Monforte de Lemos
coa finalidade de asegurar o acceso continuado destas subministracións básicas promovendo
a mellora da eficiencia enerxética e reforzando os procesos de inclusión social.
Convoca: Concello de Monforte de Lemos.
Prazo: Ata o 20/12/2020

Aprobación bases reguladoras do Programa dirixido ás entidades
asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de
cazadores da provincia da Coruña para investimentos durante o
exercicio 2020 (BOP A Coruña, Num: 22, 03-02-2020, Páx: 1)
Destinatarios: - Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación,
comunidades de montes en man común e asociacións de cazadores. - Asociacións agrarias,
labregas, gandeiras, forestais, asociacións de cazadores, sen ánimo de lucro. Todas estas
entidades teñen obrigatoriamente que ter como fin a prestación de servizos aos seus
asociados.
Obxecto: Accións tendentes a apoiar ás entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras,
forestais e asociacións de cazadores, en proxectos, que sexan investimento, destinados á
recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e
forestal. Máis concretamente, as axudas poderanse referir, entre outras, ás seguintes
materias: Infraestruturas materiais e equipamentos técnicos (peches, acondicionamento de
locais, repoboación forestal,sinalización TECOR, entutorados, adquisición ou adecuación
técnica de maquinaria, isotermas, etc.), axudas a investimentos (construcións, instalacións,
novas tecnoloxías e enerxías renovables), adquisición de equipos informáticos, investimentos
que supoñan aforro enerxético.
Convoca: Deputación da Coruña.
Prazo: Determinarase no anuncio de publicación da convocatoria no BOP da Coruña.

PROGRAMA DE AXUDAS A ASOCIACIÓNS PROTECTORAS DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DURANTE O ANO 2020 . (BOP A Coruña, Num: 29, 1202-2020, Páx: 1050)
Destinatarios: Asociacións privadas sen ánimo de lucro legalmente constituídas, inscritas
no “Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía”,
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creadas cunha antigüidade mínima de dous anos anteriores á data de finalización do prazo
de solicitude.
Obxecto: Regular a concesión de subvencións por parte da Deputación da Coruña, en réxime
de concorrencia competitiva, para financiar os gastos relacionados coa protección de animais
domésticos que se realicen no ano 2020 por parte de asociacións privadas sen ánimo de
lucro, de protección e defensa de animais domésticos, legalmente constituídas.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Consultar anuncio

Aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións para
entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e
asociacións de cazadores da provincia da Coruña para actividades
2020 (BOP A Coruña, Num: 22, 03-02-2020, Páx: 1)
Destinatarios: – Cooperativas agrarias, gandeiras, sociedades agrarias de transformación,
comunidades de montes en man común, asociacións de cazadores.
– Asociacións agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores, sen
ánimo de lucro.
Todas estas entidades teñen obrigatoriamente que ter como fin a prestación de servizos aos
seus asociados.
Obxecto: Accións tendentes a apoiar ás entidades agrarias, labregas, gandeiras, forestais e
asociacións de cazadores, en proxectos destinados á recuperación e valoración dos recursos
agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e forestal.Máis concretamente, as axudas
poderanse referir, entre outras, ás seguintes materias: Contratación de persoal técnico ou
comercial, labores de implantación e acondicionamento de cultivos, desbroces, sementeiras,
rozas mecánicas, podas, alternativas enerxéticas, tratamentos silvícolas para prevención de
incendios, asesoramento técnico para a supervisión do proxecto, formación técnica co fin de
conseguir o fomento das medidas obxecto de axuda nesta convocatoria.
Convoca: Deputación de A Coruña.
Prazo: Determinarase no anuncio de publicación da convocatoria no BOP da provincia da
Coruña.

PROGRAMA DE AXUDAS A ENTIDADES PRIVADAS SEN ÁNIMO DE
LUCRO
PARA
O
COFINANCIAMENTO
DE
PROXECTOS
DE
INVESTIMENTOS NO ÁMBITO DO MEDIO AMBIENTE NO 2020. (BOP A
Coruña, Num: 29, 12-02-2020, Páx: 1049)
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro legalmente constituídas, creadas
cunha antigüidade mínima de dous anos anteriores á data de finalización do prazo de
solicitude, que figuren inscritas no rexistro administrativo creado polo Decreto 226/2007, do
22 de novembro, polo que se creou o Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da
Comunidade Autónoma de Galicia ou que o seu fin primordial sexa a conservación, promoción
e/ou a defensa dos recursos naturais e do ambiente.
Obxecto: Regular a concesión de subvencións por parte da Deputación da Coruña, en réxime
de concorrencia competitiva, para financiar proxectos de investimentos que se desenvolvan
na Provincia da Coruña no ámbito do medio ambiente, que se realicen no período
comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2020.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Consultar anuncio.
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PROGRAMA DE AXUDAS A ASOCIACIÓNS PROTECTORAS DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE
INVESTIMENTOS DURANTE O ANO 2020. (BOP A Coruña, Num: 29, 1202-2020, Páx: 1051)
Destinatarios: Asociacións privadas sen ánimo de lucro legalmente constituídas, inscritas
no “Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía”,
creadas cunha antigüidade mínima de dous anos anteriores á data de finalización do prazo
de solicitude.
Obxecto: Regular a concesión de subvencións por parte da Deputación da Coruña, en réxime
de concorrencia competitiva, para financiar proxectos de investimentos relacionados coa
protección de animais domésticos que se realicen no ano 2020.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Consultar anuncio.

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS
DIRIXIDO A CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA DURANTE O
EXERCICIO 2020. (BOP A Coruña, Num: 29, 12-02-2020, Páx: 1070)
Destinatarios: Concellos da provincia da Coruña.
Obxecto: Apoiar aos concellos da Provincia da Coruña no sostemento dos gastos de
contratación dirixidos á limpeza de súas praias marítimas durante a tempada de verán que se
leven a cabo dentro do período comprendido entre o 1 de abril e o 31 de outubro do 2020.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña.
Prazo: Consultar anuncio.

Galicia
ORDE do 8 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das
subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais
enmarcadas no Programa Voluntariado Sénior, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS508C).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 22, 03-02-2020, Páx: 7073)
Destinatarios: As entidades beneficiarias das axudas serán as entidades de acción
voluntaria e as entidades locais que realicen proxectos de voluntariado enmarcados no
programa Voluntariado Sénior no ano 2020.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerán as
subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no
Programa Voluntariado Senior, integrado no procedemento BS508 C, que realicen proxectos
desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2020, e proceder á súa convocatoria para o ano
2020.
Serán subvencionables os proxectos de acción voluntaria en diferentes áreas, inclúídas
actividades orientadas á conservación e mellora da natureza e creación de contornas
sustentables.
Convoca: Conselllería de Política Social.
Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria no
DOG.
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RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o fomento da contratación de
profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de
I+D+i e transferencia nas empresas e organismos de investigación
en Galicia (Programa Talento Sénior), e procédese a súa convocatoria
para o ano 2020 (código de procedemento IN858A). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 26, 07-02-2020, Páx: 8420)
Destinatarios: As empresas, de calquera tamaño, con domicilio social ou centro de traballo
en Galicia.
Os organismos de investigación públicos ou privados galegos non universitarios ou con centro
de traballo en Galicia, tendo en conta que quedan obrigados a destinar a axuda recibida a
usos relacionados con actividades non económicas e relativas a actuacións de I+D+I.
Obxecto: Aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas do Programa Talento
Sénior da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás empresas e organismos de investigación
públicos ou privados non universitarios ubicados en Galicia, destinadas ao fomento da
contratación durante un período mínimo de 3 anos de persoal de alta cualificación para a
realización de actividades de I+D+I aliñadas coas prioridades establecidas na RIS3 para
Galicia. Este programa ten entre os seus obxectivos a atracción e retorno de investigadores
doutores ou profesionais de alta cualificación con máis de 5 anos de experiencia profesional
para desenvolver a súa carreira profesional en empresas e centros de investigación, así como
estimular a demanda no sector público e privado de profesionais de alta cualificación para
acometer proxectos de I+D+i.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria (GAIN).
Prazo: 2 meses contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no
DOG.

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal
tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e
organismos de investigación en Galicia (programa Principia), e se
procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de
procedemento IN848C). (Diario Oficial de Galicia, Num: 26, 07-022020, Páx: 8369)
Destinatarios: As empresas, de calquera tamaño, con domicilio social ou centro de traballo
en Galicia.
Os organismos de investigación públicos ou privados galegos ou con centro de traballo en
Galicia, tendo en conta que quedan obrigados a destinar a axuda recibida a usos
relacionados con actividades non económicas e relativas a actuacións de I+D+I.
Obxecto: Aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas do programa
Principia da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás empresas e organismos de
investigación en Galicia, destinadas ao fomento da contratación durante un período mínimo
dun ano de persoal para a realización de actividades de I+D+i aliñadas coas prioridades
establecidas na RIS3 para Galicia, co fin de favorecer a súa carreira profesional, así como
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estimular a demanda no sector público e privado de persoal suficientemente preparado para
acometer proxectos de I+D+I.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria (GAIN).
Prazo: 2 meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no
DOG.

RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións para a creación e posta en marcha de
unidades mixtas de investigación aliñadas cos retos estratéxicos e
prioridades identificadas na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN853A).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 35, 20-02-2020, Páx: 12030)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios destas axudas as agrupacións entre un organismo
de investigación de Galicia e unha empresa, nos termos previstos no artigo 8.3 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que teñan constituída unha unidade mixta de
investigación para o desenvolvemento de forma conxunta e coordinada de actividades de
I+D+i.
Obxecto: Aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega
de Innovación para a creación e posta en marcha de unidades mixtas de Investigación.
Convoca: Axencia Galega de Innovación, Conselllería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.

ORDE do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para
proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos
pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a
mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e as condicións de
traballo, e da calidade dos produtos desembarcados da pesca,
cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e
tramitada como expediente anticipado de gasto (código de
procedemento PE209G). (Diario Oficial de Galicia, Num: 25, 06-022020, Páx: 8006)
Destinatarios: As confrarías de pescadores de Galicia que desenvolvan un proxecto
colectivo que modernice as infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares
de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e as condicións de
traballo das persoas pescadoras, e da calidade dos produtos desembarcados procedentes da
pesca.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras xerais para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos que modernicen as
infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a
mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e as condicións de traballo das persoas
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pescadoras, e da calidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca.
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: 1 mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde no DOG.

CORRECCIÓN DE ERROS. 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: 25, 06-02-2020, Páx: 8068)
Destinatarios: Consultar a Resolución de 18 de decembro de 2019 (DOG. núm. 15, do 23 de
xaneiro de 2020).
Obxecto: Consultar a Resolución de 18 de decembro de 2019 (DOG. núm. 15, do 23 de
xaneiro de 2020).
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria (INEGA).
Prazo: Consultar a Resolución de 18 de decembro de 2019 (DOG. núm. 15, do 23 de xaneiro
de 2020).

ORDE do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo xabaril
nos cultivos agrícolas e se convocan para o ano 2020 (código de
procedemento MT809E). (Diario Oficial de Galicia, Num: 26, 07-022020, Páx: 8273)
Destinatarios: As persoas, físicas ou xurídicas, titulares de explotacións agrarias onde se
constaten os danos aos cultivos agrícolas producidos polo xabaril, inscritas no Rexistro de
Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga) ou de autoconsumo.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas
afectadas polos danos causados nos seus cultivos agrícolas polo xabaril, coa finalidade de
compensar estes danos, e proceder á súa convocatoria para o ano 2020 (código de
procedemento MT809E).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: Consultar a Orde.

ORDE do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 das axudas para
estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e
rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización
ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas
co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 20142020 (código de procedemento MT724A). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 32, 17-02-2020, Páx: 10543)
Destinatarios: Os concellos incluídos no ámbito territorial de calquera das reservas da
biosfera de Galicia (anexo VII que acompaña esta orde).
Obxecto: Establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 (código de
procedemento administrativo MT724A) das axudas recollidas no parágrafo 1.f) do artigo 20
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do Regulamento 1305/2013 (UE) do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro
de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader), axudas previstas no marco da operación 7.6 do Programa
de desenvolvemento rural de Galicia para o período de programación 2014-2020, cuxa
denominación é Estudos e investimentos vinculados á conservación do patrimonio cultural,
natural e sensibilización ecolóxica.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras xerais e a convocatoria, para o ano 2020, para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a
proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade
dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que
contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables
dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código
de procedemento PE209H). (Diario Oficial de Galicia, Num: 24, 05-022020, Páx: 7729)
Destinatarios: As confrarías de pescadores, as organizacións de produtores, as cooperativas
do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas
xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector, sempre que sexan
entidades titulares de plans marisqueiros en réxime de coxestión e teñan a sede social na
Comunidade Autónoma de Galicia.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 2020, para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración
que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de
produción e que contribúan á mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos
mariños (código de procedemento PE209H).
Convoca: Consellería do Mar.
Prazo: 1 mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e
se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MT809B).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 26, 07-02-2020, Páx: 8246)
Destinatarios: As persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras do tipo de
gando que se especifica no anexo I e que fose afectado por ataques de lobos dentro da
comunidade autónoma.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas físicas
ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras afectadas polos ataques do lobo ás reses das
súas explotacións, coa finalidade de compensar os danos ocasionados no seu gando, e
proceder á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento MT809B).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar a Orde.
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ORDE do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria para os anos 2020 e 2021 das axudas a
investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos
agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura
2000, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural
(PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT814A).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 31, 14-02-2020, Páx: 10238)
Destinatarios: Consultar a Orde.
Obxecto: Restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade nas zonas Natura 2000, os
sistemas agrarios de alto valor natural, así como a mellorar o estado das paisaxes agrarias
galegas dentro dos espazos da Rede Natura 2000 ou nas súas áreas de influencia
socioeconómica por medio de proxectos que contribúan á mellora da paisaxe rural tradicional
e dos seus elementos representativos e para o mantemento das condicións ambientais
necesarias dirixidas á conservación ou recuperación de especies relacionadas co medio
agrario e os seus hábitats.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

ORDE do 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das
subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais
enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de
procedemento BS320A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 22, 03-022020, Páx: 7037)
Destinatarios: As/os beneficiarias/os das axudas serán as entidades de acción voluntaria e
as entidades locais que realicen proxectos de voluntariado enmarcados no programa Servizo
de voluntariado xuvenil do ano 2020.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras polas que se rexerán as subvencións dirixidas a
entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no Programa servizo de
voluntariado xuvenil, integrado no procedemento BS320A, que realicen proxectos desde o 1
de xaneiro ata o 31 de outubro de 2020, e proceder á súa convocatoria para o ano 2020.
Serán subvencionables os proxectos de acción voluntaria en diferentes áreas, inclúídas
actividades ambientais.
Convoca: Conselllería de Política Social.
Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria no
DOG.

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
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de Galicia, Num: 30, 13-02-2020, Páx: 9899)
Destinatarios: Persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxecto de
axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou xestores e non se
admitirá a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.
Obxecto: Establecer as bases que regulan as axudas para a elaboración de instrumentos de
ordenación ou xestión forestal, en réxime de concorrencia competitiva (código de
procedemento MR462B), e se convocan para o ano 2020 (medida Feader 8.3).
Convoca: Consellería do Medio Rural
Prazo: 45 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no
DOG.

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o
desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e
tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa
de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan
para o ano 2020 (código de procedemento MR331A). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 30, 13-02-2020, Páx: 10023)
Destinatarios: Persoas físicas ou xurídicas e organizacións ou entidades directamente
vinculadas á produción primaria en agricultura, gandaría e/ou silvicultura, e persoas físicas ou
xurídicas primeiras transformadoras do sector agrario, alimentario e forestal ou da área de
enerxías renovables de orixe agrícola e forestal.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos
produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020,
e convocalas para o ano 2020.
Convoca: Consellería do Medio Rural (Axencia Galega da Calidade Alimentaria).
Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte as da súa publicación no DOG.

RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o fortalecemento dos centros de
xeración de coñecemento aliñadas cos retos estratéxicos e
prioridades identificados na Estratexia RIS3 de Galicia, cofinanciadas
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco
do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN607E).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 33, 18-02-2020, Páx: 11303)
Destinatarios: Centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de
Galicia validamente inscritos, no momento da presentación da súa solicitude, no Rexistro
Estatal de Centros regulado polo Real decreto 2093/2008, do 19 de decembro.
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Obxecto: Aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Gain para o
fortalecemento dos centros de xeración de coñecemento, aliñadas cos retos estratéxicos e
prioridades identificados na Estratexia RIS3 de Galicia.
Así mesmo, por medio desta resolución convócanse, en réxime de concorrencia competitiva,
as devanditas axudas para o ano 2020 (código de procedemento IN607E), cofinanciadas polo
fondo Feder no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (prioridade de
investimento 1.1 e obxectivo específico 1.1.2), en consonancia co establecido no artigo 2.91
do Regulamento (UE) nº 651/2014.
Convoca: Conselllería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.

ORDE do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria, para os anos 2020 e 2021, das axudas
a investimentos non produtivos vinculados á realización de
obxectivos agroambientais e climáticos no ámbito dos parques
naturais de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de
procedemento MT819A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 29, 12-022020, Páx: 9569)
Destinatarios: Consultar a orde.
Obxecto: Restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade nas zonas Natura 2000 e os
sistemas agrarios de alto valor natural, así como mellorar o estado das paisaxes agrarias
galegas dentro dos espazos protexidos ou nas súas áreas de influencia socioeconómica por
medio de proxectos que contribúan á mellora da paisaxe rural tradicional e dos seus
elementos representativos, e para o mantemento das condicións ambientais necesarias
dirixidas á conservación ou recuperación de especies relacionadas co medio agrario e os seus
hábitats.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020 para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a
proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP), para a protección e recuperación da biodiversidade e
dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras
sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada
como anticipado de gasto (código de procedemento PE209F). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 24, 05-02-2020, Páx: 7670)
Destinatarios: Consultar a Orde.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 2020 para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos,
financiados polo FEMP, para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas
mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recolla de residuos
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mariños coa participación do sector da pesca.
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: 1 mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

ORDE do 30 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións para actuacións en materia de
ecoinnovación comercial e se procede á súa convocatoria para o ano
2020 (código de procedemento CO300D). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 36, 21-02-2020, Páx: 12618)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reuniren os
demais requisitos establecidos nestas bases e sempre que nos solicitantes non concorra
algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, as persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera
outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica,
legalmente constituídas que, cumpran ademais os requisitos mencionados na presente Orde.
Obxecto: Subvencións para a execución de proxectos ecoinnovadores no desenvolvemento
da actividade comercial.
Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria
Prazo: Un mes que contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras e se convocan para o ano 2020, en réxime de
concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en
tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización
de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de
procedemento IN500A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 34, 19-022020, Páx: 11738)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias as microempresas, pequenas e medianas
empresas (pemes) do sector forestal radicadas en Galicia, en relación cos investimentos
realizados en zonas rurais de acordo cos criterios de localización establecidos no ámbito
territorial do PDR 2014-2020 e descritos no anexo XIII.
Obxecto: Poderán ser subvencionables os investimentos relativos ás operacións de
aproveitamento, transformación e comercialización dos produtos forestais (madeira,
cogomelos, castañas, plantas aromáticas e medicinais, biomasa e outros produtos forestais),
con excepción dos referidos no artigo 4.
Convoca: Axencia Galega de Industria Forestal
Prazo: Un (1) mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no
DOG.

RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación
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das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades
integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades
estratéxicas da RIS3, 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 IN848D). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 34, 19-02-2020, Páx: 11633)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas as microempresas, pequenas e
medianas empresas, conforme as definicións contidas no artigo 2, con domicilio social ou un
centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver as actividades para as que se
solicitan a axuda.
Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión
das axudas da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás microempresas, pequenas e
medianas empresas, destinadas ao financiamento das actividades integradas en plans de
innovación que lles permitan o fortalecemento naquelas áreas que sexan relevantes para a
sistematización e internacionalización dos procesos de innovación da empresa, e estean
aliñados coas prioridades establecidas na RIS3 para Galicia.
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria
no DOG.

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan distintas
liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación xestionadas
polo Instituto Galego da Vivenda e Solo para o ano 2020 (códigos de
procedemento VI422E, VI408H, VI422F, VI406A e VI426C). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 38, 26-02-2020, Páx: 13499)
Destinatarios: As persoas físicas, xa sexan propietarias de vivendas unifamiliares, de
edificios de tipoloxía residencial colectiva e das vivendas situadas nestes edificios. b) As
comunidades de persoas propietarias, así como as agrupacións de comunidades de persoas
propietarias, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de
propiedade horizontal. c) As agrupacións de persoas propietarias. d) As persoas físicas
inquilinas dunha vivenda que asuman, en virtude dun acordo coa persoa arrendadora, o
custo das actuacións de rehabilitación que correspondan a cambio do pagamento da renda.
Consultar a Resolución do 15 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras.
Obxecto: Liña A, Programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética e da
sustentabilidade en vivendas; a súa finalidade é financiar obras de mellora da eficiencia
enerxética e da sustentabilidade, con especial atención á envolvente edificatoria.
Convoca: Instituto Galego de Vivenda e Solo
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos
danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e
catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de
fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
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desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan
para o ano 2020 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 34, 19-02-2020, Páx: 11564)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios destas subvencións os titulares de montes veciñais
en man común, as súas agrupacións e mancomunidades, e as sociedades de fomento forestal
(en diante, Sofor), sempre que non incorran en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. Máis información Artigo 2.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de
subvencións que os titulares de montes veciñais en man común, as súas agrupacións e as
Sofor poderán percibir para a posta en marcha de actuacións preventivas recollidas na
lexislación galega sobre incendios forestais e a súa convocatoria para o ano 2020, en réxime
de concorrencia competitiva.2. De acordo co devandito obxecto, establécense dúas liñas de
subvencións:
a) Liña I. Subvencións para o control selectivo de combustible (código de procedemento
MR651A).
b) Liña II. Subvencións para a construción de puntos de auga (código de procedemento
MR651B).
Convoca: Consellería de Medio Rural
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan
determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano
2020 (código de procedemento MT809D). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 26, 07-02-2020, Páx: 8210)
Destinatarios: Consultar a Orde.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas titulares
de explotacións agrícolas e/ou gandeiras afectadas polos ataques de especies de fauna
silvestre (lobo e xabaril), coa finalidade de fomentar a aplicación de medidas de protección,
para o que se incentivará a adquisición de elementos preventivos dos danos que poidan
ocasionar estas especies.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: 1 mes a partir do día seguinte ao da publicación da orde no DOG.

RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións para a consolidación de unidades
mixtas de investigación aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades
identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2020 (código de procedemento IN853B). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 35, 20-02-2020, Páx: 12193)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas as agrupacións entre un organismo
de investigación de Galicia e unha empresa, nos termos previstos no artigo 8.3 da Lei 9/2007,
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do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que teñan constituída unha unidade mixta de
investigación beneficiaria dunha axuda da Axencia Galega de Innovación para a súa creación
e posta en marcha das convocatorias dos anos 2016 e 2017 e que non desfrutaran ou estean
a desfrutar de axudas para a súa consolidación.
Obxecto: Aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega
de Innovación para a consolidación das unidades mixtas de investigación creadas e postas en
marcha ao abeiro das convocatorias de axudas de Gain dos anos 2016 e 2017.
O obxectivo das axudas convocadas é a consolidación, o fortalecemento e o mantemento da
actividade investigadora e innovadora destas unidades mixtas de investigación, dando así
continuidade e evolución ás expectativas, obxectivos e resultados das súas liñas de
investigación e traballo co desenvolvemento de novas actividades e novos proxectos no
marco destas.
Convoca: Axencia Galega de Innovación, Conselllería de Economía, Emprego e Industria.
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.

Estatal
Orde APA/101/2020, do 6 de febreiro, pola que se modifica o Anexo
do Real Decreto 930/2017, do 27 de outubro, polo que se regula o
réxime de axudas á apicultura no marco dos programas nacionais
anuais, e modifícase o Real Decreto 209/2002, do 22 de febreiro, polo
que se establecen normas de ordenación das explotacións apícolas.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 35, 10-02-2020, Páx: 12466)
Destinatarios: Consultar o Anexo do Real Decreto 930/2017, do 27 de outubro
Obxecto: Consultar o Anexo do Real Decreto 930/2017, do 27 de outubro
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Prazo: Consultar o Anexo do Real Decreto 930/2017, do 27 de outubro

Extracto da Resolución 29 de xaneiro de 2020 da Dirección da
Fundación Biodiversidade, F. S. P., pola que se amplía o prazo de
presentación de solicitudes previsto na Convocatoria de concesión de
subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a
contratación de persoas desempregadas do Programa empregaverde
cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do Programa
Operativo Emprego, Formación e Educación 2014-2020. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 31, 05-02-2020, Páx: 6579)
Destinatarios: Consultar o Extracto da Resolución do 6 de maio de 2019 (BOE do 09-062019, núm. 111)
Obxecto: Ampliación do prazo de presentación de solicitudes.
Convoca: Ministerio para la Transición Ecológica e o Reto Demográfico
Prazo: Ata o 5 de marzo de 2020 ás 14:00 horas (hora peninsular).
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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: Sección 1 - cerre fase 1 o 1/04/2020. Cerre fase 2 o 2/09/2020. Sección 2 - cerre fase
1 o 15/04/2020. Cerre fase 2 o 16/09/2020.

Última convocatoria de Clean Sky 2: cfp11
Destinatarios: Os socios selecciónanse mediante convocatorias de propostas abertas (CfP).
Os temas para cada chamada son propostos polo Comité de Dirección de cada Plataforma
Tecnolóxica e revisados pola Empresa Común.
Obxecto: Convocatoria de propostas para financiar actividades de investigación e
desenvolvemento coa finalidade acelerar o progreso en aeronaves máis silenciosas e menos
contaminantes.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata o 28/04/2020.

BOLSAS
Estatal
Bolsas Fundación Ramón Areces para Estudos Postdoutorais. XXXII
Convocatoria para Ampliación de Estudos no Estranxeiro en Ciencias
da Vida e da Materia (Boletín Oficial del Estado, Num: 51, 28-022020, Páx: 11592)
Destinatarios: Nacionalidade española.
É requisito imprescindible acharse en posesión do título de doutor por unha universidade
española ou estranxeira, no momento da presentación da solicitude. Nesta convocatoria
darase preferencia aos candidatos que obtivesen o grao de doutor entre 2016 e 2020.
Estar admitido nunha universidade ou centro de investigación estranxeiro para o curso
2020/2021.
Coñecemento suficiente do inglés ou do idioma do país de destino.
Obxecto: Nesta XXXII Convocatoria, a Fundación Ramón Areces adxudicará vinte e dúas
Bolsas para a realización de estudos en universidades e centros de investigación no
estranxeiro, durante o curso académico 2020/2021 sobre temas relacionados coas Ciencias
da Vida e da Materia. A convocatoria do presente ano está orientada cara aos campos de:
• Biomedicina
• Química
• Física e Matemáticas
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• Preservación da Biosfera
Convoca: Fundación Ramón Areces
Prazo: Dende o 2 ao 31 de marzo de 2020

EMPREGO PÚBLICO
Local
Convocatoria e bases reguladoras para a selección de 4 operarios/as,
persoal laboral temporal para o desenvolvemento do proxecto piloto
para a recollida porta a porta de bioresiduos do Concello de Arteixo.
(BOP A Coruña, Num: 37, 24-02-2020, Páx: 1)
Destinatarios: Consultar bases da convocatoria.
Obxecto: O obxecto da convocatoria é a selección de persoal laboral temporal de 4
operario/as do Concello de Arteixo, para o desenvolvemento do proxecto piloto para a
recollida porta a porta de bioresiduos.
Convoca: Concello de Arteixo.
Prazo: Dez días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP
da Coruña.

Galicia
RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2020 pola que se convoca un
proceso selectivo para o ingreso como persoal laboral fixo do grupo I,
na categoría de técnico/a superior de Calidade Ambiental e Histoloxía
polo sistema de acceso libre. (Diario Oficial de Galicia, Num: 35, 2002-2020, Páx: 12393)
Destinatarios: Consultar os requisitos no punto 2.
Obxecto: Proceso selectivo para cubrir unha (1) praza de persoal laboral fixo da categoría
de técnico/a superior de Calidade Ambiental e Histoloxía da Universidade de Vigo, grupo I,
polo sistema de acceso libre.
Convoca: Universidade de Vigo.
Prazo: 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta
convocatoria.

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2020 pola que se convoca un
proceso selectivo para o ingreso como persoal laboral fixo do grupo I,
na categoría de técnico/a superior de Actividades do Medio Mariño
polo sistema de promoción interna. (Diario Oficial de Galicia, Num:
35, 20-02-2020, Páx: 12415)
Destinatarios: Consultar os requisitos no punto 2.
Obxecto: Convócase proceso selectivo para cubrir unha (1) praza de persoal laboral fixo da
categoría de técnico/a superior de Actividades do Medio Mariño da Universidade de Vigo,
grupo I, polo sistema de promoción interna.
Convoca: Universidade de Vigo.
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Prazo: Vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta
convocatoria.

Estatal
Resolución do 12 de febreiro de 2020, da Subsecretaría, pola que se
convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso
libre e promoción interna, na Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos do Ministerio de Medio
Ambiente. (Boletín Oficial del Estado, Num: 42, 18-02-2020)
Destinatarios: Requirirase estar en posesión do título universitario de Grao ou os
actualmente vixentes de licenciado, enxeñeiro superior ou arquitecto. Os aspirantes deberán
cumprir ademais os requisitos indicados no punto 5.
Obxecto: Convócase proceso selectivo para cubrir 98 prazas da Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos do Ministerio de Medio Ambiente, código
5900, polo sistema xeral de acceso libre correspondentes ás Ofertas de Emprego Público
2018 e 2019 e 20 prazas polo sistema de promoción interna correspondentes á Oferta de
Emprego Público 2018.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
Prazo: 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data de publicación desta
convocatoria.

PREMIOS
Local
Concurso “Búscanse invasoras”
2020)

(BOP A Coruña, Num: 20, 30-01-

Destinatarios: Poderán participar as persoas empadroadas no Concello de Bergondo, ou
que curse os seus estudos nos centros educativos presentes no Concello.
Obxecto: Aportar información ó Concello sobre a presenza de Especies Exóticas
Invasoras,(reguladas no Real Decreto 630/2013 do 2 de agosto, modificado polo Real Decreto
216/2019 do 29 de marzo, BOE núm 77, do 30 de marzo de 2019) coa finalidade de dar a
coñecer este problema entre a poboación do concello.
Convoca: Concello de Bergondo.
Prazo: Data límite o 31 de marzo de 2020 ás 14:00 horas.

Galicia
Concurso fotográfico #eusonpilabot
Destinatarios: Poderá participar calquera alumno/a dos centros educativos de primaria e
secundaria participantes no Concurso Pilabot durante o curso 2019/2020.
Obxecto: O CONCURSO #EUSONPILABOT é unha actuación complementaria no marco do
Concurso Pilabot, que é un concurso en centros educativos de educación primaria e
secundaria de Galicia para fomentar a recollida selectiva de pilas e acumuladores portátiles
entre o alumnado e as súas familias.
Polo tanto, o obxectivo do CONCURSO #EUSONPILABOT é involucrar a título individual aos
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rapaces e rapazas para que tomen conciencia da importancia da reciclaxe de pilas e
acumuladores.
Convoca: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: Do 17 de febreiro ao 8 de marzo.

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, conxunta da Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional e do Instituto
Galego do Consumo e da Competencia, pola que se convocan os
premios de innovación educativa aos proxectos sobre consumo
responsable Galicons-net (código de procedemento IN116A). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 23, 04-02-2020, Páx: 7412)
Destinatarios: Centros docentes non universitarios públicos, privados e concertados da
Comunidade Autónoma de Galicia que estean a participar no programa Galicons-net no curso
2019/20.
Obxecto: Regular e convocar os premios de innovación educativa aos proxectos sobre
consumo responsable Galicons-net, para difundir e promover os valores do consumo
responsable nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
Convoca: Instituto Galego do Consumo e da Competencia (Consellería de Economía,
Emprego e Industria).
Prazo: Dende o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata o día 2 de xullo
de 2020.

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, conxunta da Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional e do Instituto
Galego do Consumo e da Competencia, pola que se convoca a fase
autonómica do concurso sobre consumo responsable e calidade de
vida Consumópolis-15 Os teus actos de consumo poden cambiar o
mundo, como o farías ti? (código de procedemento IN114A). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 23, 04-02-2020, Páx: 7429)
Destinatarios: Poderán participar nesta fase autonómica todos aqueles equipos constituídos
por cinco alumnos ou alumnas que cursen estudos de 5º ou 6º de educación primaria ou 1º,
2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria en calquera centro docente da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Obxecto: Convocar e regular a fase autonómica do concurso do curso escolar 2019-2020
Consumópolis-15 sobre consumo responsable e calidade de vida, que leva por título: «Os teus
actos de consumo poden cambiar o mundo, como o farías ti?».
Convoca: Instituto Galego do Consumo e da Competencia (Consellería de Economía,
Emprego e Industria).
Prazo: Dende o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata o día 29 de abril
de 2020.

Estatal
II Premio Experiencias Inspiradoras Programa Sociedade e Áreas
Protexidas
Destinatarios: Poderán presentar as súas candidaturas entidades públicas ou privadas cuxa
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actividade teña relación coas áreas protexidas en España.
As propostas farán referencia a experiencias concluídas antes da data límite da convocatoria,
e en calquera caso posteriores ao ano 2015.
Obxecto: O premio ten como obxectivo identificar, recoñecer e difundir proxectos e
iniciativas inspiradoras que contribúan á implementación do Programa Sociedade e Áreas
Protexidas e, polo tanto, a abordar os principais retos de futuro aos que se enfrontan as áreas
protexidas en España.
Convoca: EUROPARC-España.
Prazo: Ata o 31 de marzo de 2020.

Premio á mellor comunicación de Xestión e Planificación da auga
Destinatarios: - Ter menos de 35 anos, acreditado coa copia do DNI ou BI.
- Estar a realizar unha actividade formativa de posgrao en calquera das súas modalidades e
acreditar documentalmente dita condición.
- Ser o primeiro autor da comunicación.
Inscribirse no Congreso e presentar oralmente a comunicación nas sesións do programa do
Congreso.
- Presentar un traballo inédito.
Obxecto: Premio á mellor comunicación presentada no XI Congreso Ibérico de Xestión e
Planificación da auga, que se celebrará na Universidade Complutense de Madrid, entre o 3 e o
5 de setembro de 2020.
Convoca: Fundación Nueva Cultura del Agua

Unión europea
Mission Champion
Destinatarios: Dirixido a investigadores e emprendedores tanto do mundo académico como
do mundo empresarial, que estean a levar a cabo investigacións, innovacións e
desenvolvementos tecnolóxicos relevantes na área de enerxías limpas.
Obxecto: Seleccionar e premiar a investigadores/emprendedores/innovadores en tecnoloxías
de enerxías limpas.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: Prazo para rexistrarse termina o 18 marzo, para enviar candidatura o 1 de abril.

Internacional
Premios Fundación BBVA á Conservación da Biodiversidade
Destinatarios: Consultar na web os requisitos dos candidatos para cada modalidade dos
premios.
Obxecto: Pretenden recoñecer e incentivar o labor das organizacións conservacionistas, as
institucións e os organismos que desenvolven políticas ou funcións de conservación
ambiental, así como a de profesionais da comunicación que contribúen co seu traballo para
protexer o patrimonio natural.
Contémplanse tres modalidades de premios:
*Premio Fundación BBVA á Conservación da Biodiversidade en España.
*Premio mundial Fundación BBVA á Conservación da Biodiversidade.
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*Premio Fundación BBVA á Difusión do Coñecemento e Sensibilización na Conservación da
Biodiversidade en España.
Convoca: Fundación BBVA.
Prazo: Ata o 31 de marzo de 2020, ás 12:00 h, hora peninsular.

Convocatoria da
Medioambiental

II

Edición

Premio

Biophilia

de

Comunicación

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

Concurso de fotografía: Plantas enfermas e saudables
Destinatarios: Calquera persoa maior de 18 anos pode enviar fotos que cumpran cos
termos e condicións do concurso.
Obxecto: Segundo a FAO, as pragas e as enfermidades das plantas causan a perda do 40%
dos cultivos alimentarios cada ano. Como resultado directo, millóns de persoas non están a
comer o suficiente, sen mencionar os graves danos á agricultura.
Dado o importante papel das plantas na vida na Terra, é esencial garantir a súa boa saúde.
As plantas son a fonte do aire que respiramos, representan a maioría dos alimentos que
comemos e son protectores naturais do medio ambiente.
Ábrese un concurso internacional de fotografía no que poden enviar fotografías que
representan plantas con boa saúde ou que padecen unha efermedad. Poden enviar fotos
para cada categoría.
Convoca: FAO - Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura.
Prazo: Ata o luns 15 de xuño de 2020 (6:00 p.m., hora de Roma).

Concurso Novos Campións da Terra 2020
Destinatarios: É un premio enfocado a inspirar a persoas de entre 18 e 30 anos con ideas
innovadoras para conservar o medio ambiente.
Obxecto: Se crees que tes unha idea brillante para protexer ou restaurar o medio ambiente,
se tes unha visión para un futuro máis sustentable, se tes un historial sólido de promoción do
cambio, se non tes medo de fracasar e se crees nun futuro brillante para o noso planeta,
entón tes todo o necesario para converterche nun Novo Campión da Terra.
Convoca: Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente)
Prazo: A convocatoria pública de candidaturas estará aberta ata o 31 de marzo de 2020.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
Mulleres traballando pola Sustentabilidade: á súa contribución á
Axenda 2030
Contido: -Dar a coñecer a Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS)
impulsados por Nacións Unidas.
-Visibilizar a relevancia e necesidade da perspectiva de xénero nas políticas de sustentabilidade e
de conservación da natureza.
Lugar: Castelo de Santa Cruz (Oleiros)
Organizador: CEIDA
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 17-03-2020
Data de fin: 17-03-2020

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

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

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

CURSOS
Galicia
Curso On-line: Sistemas de Información Xeográfica aplicados á
Xestión do Territorio e o Medio Ambiente (Avanzado)
Contido: 1. Repaso de fundamentos SIG
2. Xeorreferenciación
3. Análise espacial e ferramentas de xeoprocesamento.
4. Apliacións dos SIG na xestión do territorio.
Lugar: Curso on-line
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense.
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 27-03-2020
Data de fin: 10-05-2020

Curso On-line: Educador e Intérprete Ambiental.
Contido: 1.A educación ambiental: conceptos básicos, ámbitos, destinatarios e instrumentos.
2.Interpretación e descrición do medio natural galego.
3.O medio ambiente na actualidade. A problemática medioambiental.
4.A interpretación como ferramenta da educación ambiental.
5.Recursos para a difusión ambiental.
6.Técnicas e recursos para a educación ambiental: o monitor medioambiental.
7.Elaboración dun programa de educación ambiental.
8.A participación cidadá.
Lugar: Curso ONLINE (100h).
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense.
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ACTIVIDADES
Data de inicio: 04-09-2020
Data de fin: 08-11-2020

Curso On-line: Sistemas APPCC e prácticas de hixiene na industria
alimentaria
Contido: 1. Xeralidades do sistema de análise de perigos e puntos de control crítico (APPCC)
2. Directrices xerais do sistema APPCC
3. Aplicación do APPCC
4. Normativa específica
Lugar: On-line
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense.
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 13-04-2020
Data de fin: 24-05-2020

XORNADAS
Unión europea
Xornadas da Carta Europea para a Rede de Turismo Sustentable
(CETS) en España e Portugal
Contido: As Xornadas da Rede da Carta Europea de Turismo Sustentable de España e Portugal é
unha iniciativa dos parques españois e portugueses, que obtiveron este recoñecemento, xunto
con EUROPARC. Créase coa finalidade de favorecer a comunicación entre os actores implicados
no proxecto e potenciar as accións e o traballo en rede na Península Ibérica.
Lugar: Sabugal, Terras do Lince (Portugal).
Organizador: Municipio de Sabugal e EUROPARC
Data de inicio: 24-03-2020
Data de fin: 27-03-2020

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Exposición Morcegos de Galicia
Contido: Aborda diferentes aspectos da bioloxía e o estudo dos morcegos que se poden atopar
no territorio galego. Formada por seis paneis, está pensada para pequenos espazos en centros
educativos, centros de interpretación, centros culturais, ou centros municipais, entre outros, que
desexen divulgar o mundo tan apaixonante dos morcegos, con máis de 20 especies diferentes en
Galicia.
Con esta xa son doce as exposicións que o CEIDA ofrece a todas as institucións ou entidades
interesadas.
Pode consultar as condicións de préstamo e máis información na ligazón indicada.
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Organizador: Asociación DROSERA para Estudo e Conservación do Medio Natural, colabora
CEIDA

Almorzo coloquio. Novas políticas e sustentabilidade na industria
alimentaria
Contido: Almorzo coloquio para analizar e debater as oportunidades que a Estratexia Galega de
Economía Circular e o Pacto Verde (Green Deal) ofrecen ao sector alimentario.
Lugar: Hotel Palacio del Carmen. Santiago de Compostela
Organizador: Comisión de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular del Clúster
Alimentario de Galicia (Clusaga)
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 04-03-2020
Data de fin: 04-03-2020

Estatal
Simposio Cambio climático: o noso mundo, o noso futuro. ODS 13
Contido: Trátase dun foro de difusión e divulgación dos problemas aos que se enfronta a
sociedade actual en relación ao clima. Tratarase de dar unha visión realista e sensata da situación
presente do noso planeta. Analizaremos os informes do Grupo Intergobernamental de Expertos
sobre o Cambio Climático ( IPCC) e trataremos de mostrar cales son as accións que debemos de
levar a cabo para evitar que a temperatura media global superes os niveis que colocan aos seres
humanos e á natureza nunha situación de alto risco.
Lugar: Asistencia presencial en Lugo o asistencia online.
Organizador: UNED Lugo.
Inscrición: Consultar ligazón
Data de inicio: 12-03-2020
Data de fin: 13-03-2020

Ciclo de conferencias
Nacional 1870-2020

150

Aniversario

do

Instituto

Xeográfico

Contido: O ciclo consta de dous programas que se celebrarán en paralelo na sede central do
Instituto Xeográfico (Rúa Xeral Ibáñez de Ibero, nº 3, Madrid) e no Real Observatorio de Madrid
(Rúa Alfonso XII, nº3, Madrid). O primeiro pretende difundir as múltiples facetas da actividade do
Instituto Xeográfico Nacional, mentres que no segundo revísase a historia da Astronomía.
Todas as conferencias celebraranse a partir das 19:00 h e terán unha duración aproximada de 50
minutos, a entrada é libre ata completar o aforo.
De acceso libre que se desenvolverá ao longo de todo o ano.
Lugar: Madrid
Organizador: Instituto Geográfico Nacional
Inscrición: Mais información en ign@mitma.es
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Unión europea
EUSEW 2020, EU Sustainable Energy Week
Contido: É a maior conferencia europea dedicada ás enerxías renovables e o uso eficiente da
enerxía en Europa. As sesións organizadas pola Comisión Europea e as partes interesadas na
enerxía céntranse en cuestións de enerxía sustentable, debaten novos desenvolvementos de
políticas, mellores prácticas e ideas de enerxía sustentable. Xunto á conferencia, Networking
Village reúne á Comunidade EUSEW para forxar alianzas, mentres que os Premios EUSEW
celebran proxectos e ideas sobresalientes.
Lugar: Bruselas.
Organizador: Comisión Europea.
Inscrición: A partir de abril de 2020.
Data de inicio: 23-06-2020
Data de fin: 25-06-2020

CITIES & CITIZENS ENERGY FORUM
Contido: Primeiro Foro de Enerxía de Cidades e Cidadáns - Conferencia anual de Energy Cities
3 días de reunións e debates para mostrar os progresos, os potenciais e a diversidade das
iniciativas locais de enerxía. Compartir solucións e necesidades de novas políticas e marcos
legais.
Lugar: Heerlen, Países Bajos.
Organizador: Energy Cities.
Data de inicio: 22-04-2020
Data de fin: 24-04-2020

Cerimonia do Pacto dos Alcaldes e evento de anuncio do Pacto
Climático Europeo
Contido: O Acordo Verde Europeo é unha nova folla de ruta para que a economía e a sociedade
de Europa vólvanse neutrais ao clima para 2050. O seu obxectivo é converter os desafíos
climáticos e ambientais en oportunidades en todas as áreas políticas, facendo que a transición
sexa xusta e inclusiva, e mellorando o benestar e a saúde dos cidadáns e as xeracións futuras.
Para lograr esta ambición, a Comisión Europea lanzará un Pacto Climático Europeo que reunirá a
cidadáns, industria, sociedade civil e autoridades e institucións europeas, nacionais, rexionais e
locais.
O gran éxito do Pacto Europeo de Alcaldes, con preto de 10,000 cidades signatarias ata a data,
convérteo nunha forza central do Pacto Climático.
Como símbolo disto, o Evento de Anuncio do Pacto Climático levará a cabo xunto coa Cerimonia
do Pacto de Alcaldes da UE.
O evento tamén mostrará a riqueza das accións climáticas dentro da sociedade da UE a través do
diálogo dos participantes.
Lugar: Bruselas.
Organizador: Comisión Europea.
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ACTIVIDADES
Data de inicio: 04-03-2020
Data de fin: 04-03-2020

European Energy Efficiency Conference
Contido: A Conferencia é parte dos Días mundiais da enerxía sostible 2020, que terá lugar do 4
ao 6 de marzo de 2020 en Wels (Austria) e que é unha das principais conferencias sobre
neutralidade climática. Inclúe un Taller de Enerxía H2020, o 6/3/2020 ás 11:00. cos seguintes
temas:
• Introdución ao Programa de Investigación e Innovación da UE Horizonte 2020.
• As prioridades do programa e as convocatorias abertas.
• Que facer e que non facer en Horizon 2020.
• Perspectivas para o próximo programa Horizon Europe.
Lugar: Wels (Austria).
Organizador: OÖ Energiesparverband.
Data de inicio: 04-03-2020
Data de fin: 06-03-2020

Internacional
Conferencia sobre os Océanos:
protexamos o noso futuro'

'Salvemos

os

nosos

océanos,

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

Semana Mundial
aceleradora"

da

Auga:

"Auga

e

cambio

climático:

acción

Contido: Punto focal anual máis prestixioso para asuntos internacionais da auga. O tema para
2020 é "Auga e cambio climático: acelerar a acción" cun enfoque na innovación, a ciencia e as
accións necesarias para abordar unha das maiores ameazas para o noso planeta e nosa propia
existencia.
Lugar: Estocolmo (Suecia).
Organizador: SIWI.
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ACTIVIDADES
Data de inicio: 23-08-2020
Data de fin: 28-08-2020
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BIBLIOGRAFÍA
MONOGRAFÍAS
Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre «Un papel máis
construtivo para a sociedade civil na aplicación da lexislación
ambiental». Diario Oficial da Unión Europea, 11-02-2020 , Núm. 47,
Páx. 50
MANUAL DE BOAS PRÁCTICAS AMBIENTAIS PARA ESCOLAS VERDES.
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
Verde que te leo Verde
Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre o «Informe da
Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico
e Social Europeo e ao Comité das Rexións sobre a aplicación do Plan
de acción para a economía circular». Diario Oficial da Unión Europea,
11-02-2020 , Núm. 47, Páx. 92
Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre a
«Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao
Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións Unidos
para contribuír á Unión da Enerxía e á Acción polo Clima —
Establecemento das bases para o éxito da transición cara a unha
enerxía limpa». Diario Oficial de la Unión Europea, 11-02-2020 , Núm.
47, Páx. 98
Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre «Non deixar a
ninguén atrás ao aplicar a Axenda de Desenvolvemento Sostible
2030». Diario Oficial da Unión Europea, 11-02-2020 , Núm. 47, Pág.
30

RECURSOS ELECTRÓNICOS
"Sustainable Tourism: Training for Tomorrow”. Plataforma online de
formación gratuíta ofrece unha resposta ás principais necesidades de
formación dos profesionais que actualmente traballan no turismo
sostible en áreas protexidas (AP). A plataforma ofrece 9 módulos de
aprendizaxe en 4 idiomas (español, inglés, francés e italiano) para
adquirir estas habilidades. Asociación de Ecoturismo en España.
"Guía de financiamiento de Circular City". Plataforma en liña
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deseñada para apoiar aos municipios, empresas e outros actores
urbanos na súa transición a unha economía circular, información e
apoio sobre o financiamento de proxectos e actividades circulares
nun contexto urbano.
Plataforma Urban Air Action. Plataforma global de datos sobre
calidade do aire, que reúne información en tempo real de máis de
4.000 fontes, incluídos cidadáns, comunidades, gobernos e o sector
privado. Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente, ONUHábitat e IQAir.

REVISTAS
Boletín da Rede Española de Reservas da Biosfera. Nº 27, enero 2020
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