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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 23 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da resolución pola que se outorga autorización ambiental
integrada a Recuperaciones Ecolex, S.L.U., para o proxecto de planta
de tratamento de residuos localizada no parque empresarial de
Pazos, concello de Padrón (expediente 2017-IPPC-I-132). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 208, 15-10-2020, Páx: 40040)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Comunitaria
Corrección de erros do 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:
338, 15-10-2020, Páx: 13)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ATMOSFERA E CLIMA
Outras CCAA
DECRETO LEI 33/2020, do 30 de setembro, de medidas urxentes no
ámbito do imposto sobre as emisións de dióxido de carbono dos
vehículos de tracción mecánica e do imposto sobre as estancias en
establecementos
turísticos,
e
no
ámbito
orzamentario
e
administrativo. (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num:
8238, 01-10-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Galicia
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Resolución do 28 de setembro de 2020, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio co
Concello O Carballiño, para o financiamento, execución e entrega das
obras «Proxecto de acondicionamento do paseo das marxes do río
Arenteiro no Carballiño (Ourense)». (Boletín Oficial del Estado, Num:
267, 09-10-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 6 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración ambiental estratéxica correspondente ao procedemento
de avaliación ambiental estratéxica ordinaria da modificación
puntual do Plan xeral de ordenación municipal, solo urbanizable
industrial, no concello de Ribeira (expediente 2017AAE2123; código
2018/2017). (Diario Oficial de Galicia, Num: 213, 22-10-2020, Páx:
42190)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 6 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do instrumento de ordenación
provisional para o ámbito A-2-07 Cruceiro, no concello de Vigo
(expediente 2019AAE2341; código 2341/2020). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 213, 22-10-2020, Páx: 42189)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Resolución do 29 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se formula informe
ambiental estratéxico do proxecto "Delimitación de espazos e usos
portuarios do Porto de Marín (Pontevedra)". (Boletín Oficial del
Estado, Num: 270, 12-10-2020, Páx: 87368)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 23 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación de vacún de leite na parroquia de Noche, no concello de
Vilalba (expediente 2020/0091). (Diario Oficial de Galicia, Num: 208,
15-10-2020, Páx: 40039)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de setembro 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 Donas, no concello de
Boqueixón (A Coruña) (expediente 2019/0076). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 199, 01-10-2020, Páx: 38161)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de
forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Valeixe, no
concello da Cañiza (Pontevedra) (clave do expediente 2020/0125).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 206, 13-10-2020, Páx: 39692)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto Planta de almacenamento,
valorización e eliminación de residuos industriais non perigosos na
parroquia de Lubre, no concello de Bergondo (clave do expediente
2019/0107). (Diario Oficial de Galicia, Num: 205, 09-10-2020, Páx:
39496)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 7 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade á resolución pola que se modifica e revisa a autorización
ambiental integrada 2015-IPPC-25-299 para a ampliación dunha
explotación avícola de engorda de polos en San Martiño de Condes,
concello de Friol (Lugo), titular Finca Agruñeiras, S.C. (Diario Oficial
de Galicia, Num: 213, 22-10-2020, Páx: 42194)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 7 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da resolución pola que se outorga a autorización
ambiental integrada 2018-IPPC-I-75-339 para a ampliación dunha
explotación avícola de galiñas de posta en gaiolas e galiñas
campeiras en Dombodán, no concello de Arzúa (A Coruña). Titular:
Granxa Avícola O Viso, S.L. (Diario Oficial de Galicia, Num: 213, 2210-2020, Páx: 42193)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto Via de conexión entre a
avenida de Marín e a rúa Rosalía de Castro, no concello de
Pontevedra (Pontevedra) (expediente 2020/0097). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 215, 26-10-2020, Páx: 42596)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Outras CCAA
CORRECCIÓN de erros da Orde AGM/538/2020, do 25 de xuño, pola
que se aproba o Plan Xeral de Caza de Aragón para a tempada 20202021. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 202, 09-10-2020, Páx: 22691)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Outras CCAA
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CORRECCIÓN DE ERROS da Orde do 15 de outubro de 2008, da
Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e do
Conselleiro de Agricultura, Pesca e Alimentación, pola que se aproba
o plan de actuación sobre as zonas declaradas vulnerables á
contaminación das augas polos nitratos procedentes da actividade
agraria. (Boletín Oficial del País Vasco, Num: 206, 20-10-2020, Páx:
4355)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Internacional
Emendas ao Convenio Internacional para o control e a xestión da
auga de lastre e os sedimentos dos buques, 2004, adoptadas en
Londres o 13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC. 299(72)
(Boletín Oficial del Estado, Num: 262, 03-10-2020, Páx: 83854)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Emendas ao Convenio Internacional para o control e a xestión da
auga de lastre e os sedimentos dos buques, 2004, adoptadas en
Londres o 13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC. 296(72).
(Boletín Oficial del Estado, Num: 262, 03-10-2020, Páx: 83849)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Emendas ao Convenio Internacional para o control e a xestión da
auga de lastre e os sedimentos dos buques, 2004, adoptadas en
Londres o 13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC. 297(72)
(Boletín Oficial del Estado, Num: 262, 03-10-2020, Páx: 83851)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Código para a aprobación dos sistemas de xestión da auga de lastre
(código
BWMS), adoptado en Londres o 13 de abril de 2018
mediante Resolución MEPC. 300(72). (Boletín Oficial del Estado,
Num: 262, 03-10-2020, Páx: 83856)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Local
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Ordenanza municipal non fiscal para protección e conservación dos
camiños e vías públicas en relación coas operacións de saca de
madeira do concello de Coristanco (BOP A Coruña, Num: 166, 05-102020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva Plan Municipal de prevención de incendios
forestais de Cerdedo-Cotobade (BOP Pontevedra, Num: 202, 20-102020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa
contra Incendios Forestais - O Barco de Valdeorras (BOP Ourense,
Num: 242, 21-10-2020, Páx: 18)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa
contra incendios forestais - Concello de Vilarmaior (BOP A Coruña,
Num: 171, 14-10-2020, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa
contra Incendios Forestais - Concello de Cortegada (BOP Ourense,
Num: 239, 17-10-2020, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
Orde do 9 de outubro de 2020 pola que se declara a época de perigo
baixo de incendios forestais do Plan INFOEX, se regulan os usos e
actividades que poidan dar lugar a risco de incendio e se
desenvolven as medidas xerais de prevención e medidas de
autoprotección definidas no Plan
PREIFEX. (Diario Oficial de
Extremadura, Num: 199, 14-10-2020, Páx: 35703)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Local
Ordenanza Municipal Reguladora do Ornato Público, Limpeza Viaria,
Parques e Xardíns e outros Espazos Públicos do Concello de Arbo
(BOP Pontevedra, Num: 192, 05-10-2020, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 24 de setembro de 2020, da Dirección Xeral do Centro
de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e Tecnolóxicas, O.A., M.
P., pola que se publica o Convenio coa Universidade de Vigo, relativo
á colaboración en estudos de grao/posgrao. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 265, 07-10-2020, Páx: 85457)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 2 de outubro de 2020, da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio co Concello da
Pastoriza, para o financiamento, execución e entrega da obra "Centro
de Interpretación do Alto Miño en Fonmiñá (A Pastoriza-Lugo)"
(Boletín Oficial del Estado, Num: 273, 15-10-2020, Páx: 88414)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Corrección de erros do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 18 de xuño de 2020, relativo ao
establecemento dun marco para facilitar os investimentos sostibles e
polo que se modifica o Regulamento (UE) 2019/2088 (Diario Oficial de
la Comunidad Europea, Num: 338, 15-10-2020, Páx: 12)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 98/2018, do 27 de abril de 2018,
pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE
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(2020/1458) (Diario Oficial de la Comunidad Europea, Num: 340, 1510-2020, Páx: 33)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 99/2018, do 27 de abril de 2018,
pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE
(2020/1459) (Diario Oficial de la Comunidad Europea, Num: 340, 1510-2020, Páx: 34)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 100/2018, do 27 de abril de
2018, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo
EEE (2020/1460) (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 340, 1510-2020, Páx: 37)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Outras CCAA
DECRETO 83/2020, do 30 de setembro, do Goberno de Aragón, polo
que se modifica o Decreto 223/2018, do 18 de decembro, do Goberno
de Aragón, polo que se regula o Plan Aragonés de Vivenda 20182021. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 201, 08-10-2020, Páx: 22452)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 1 de outubro de 2020, do Centro Nacional de
Información Xeográfica, pola que se publica o Convenio coa
Comunidade Autónoma de Galicia, para a obtención dunha cobertura
de imaxes aéreas e ortofotos de 2020 de Galicia. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 277, 20-10-2020, Páx: 90027)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Local
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Aprobación definitiva da ordenanza reguladora de préstamo
biotrituradoras a particulares da xestión da biomasa domiciliaria Concello de Soutomaior (BOP Pontevedra, Num: 206, 26-10-2020,
Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
Regulamento de Execución (UE) 2020/1435 da Comisión do 9 de
outubro de 2020 sobre a obrigación imposta aos solicitantes de
rexistros de que actualicen estes con arranxo ao Regulamento (CE)
n.o 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao
rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e
mesturas químicas (REACH). (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 331, 12-10-2020, Páx: 24)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2020/1425 DA COMISIÓN do 8 de
outubro de 2020 polo que se concede unha autorización da Unión
para a familia de biocidas « PeridoxRTU Product Family» (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 328, 09-10-2020, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2020/1498 da Comisión do 15 de
outubro de 2020 polo que non se renova a aprobación da substancia
activa tiofanato- metil conforme o disposto no Regulamento (CE) Nº
1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
comercialización de produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do
Regulamento de Execución (UE) Nº 540/2011 da Comisión (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 342, 16-10-2020, Páx: 5)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2020/1511 DA COMISIÓN
do 16 de outubro de 2020 que modifica o Regulamento de Execución
(UE) n.o 540/2011 polo que respecta á prórroga dos períodos de
aprobación das substancias activas aceites de parafina,
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amidosulfurón, xofre,
bifenox,
cipermetrina,
clofentecina,
clomazona,
clorotolurón,
daminozida,
deltametrina,
dicamba,
difenoconazol,
diflufenicán,
fenoxaprop- P,
fenpropidina,
fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA,
MCPB,
nicosulfurón,
picloram,
prosulfocarb,
triflusulfurón e
tritosulfurón. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 344, 19-102020, Páx: 18)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
ORDE do 28 de setembro de 2020 pola que se amplía o crédito da
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). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 203, 07-10-2020, Páx: 38664)
Destinatarios: Consultar a Orde do 23 de decembro de 2019 (DOG núm. 25, do 6 de
febreiro de 2020) establecéronse as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano
2020.
Obxecto: Consultar a Orde do 23 de decembro de 2019 (DOG núm. 25, do 6 de febreiro de
2020) establecéronse as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020.
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Consultar a Orde do 23 de decembro de 2019 (DOG núm. 25, do 6 de febreiro de
2020).

ORDE do 6 de outubro de 2020 pola que se modifica a Orde do 19 de
decembro de 2019 pola que se regulan os criterios de repartición e
se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións
da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia
competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2020,
de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida,
destinadas a entidades locais de Galicia. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 206, 13-10-2020, Páx: 39545)
Destinatarios: Consultar a Orde do 19 de decembro de 2019 .
Obxecto: Consultar a Orde do 19 de decembro de 2019 .
Convoca: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Prazo: Consultar a Orde do 19 de decembro de 2019 .

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2020 pola que se aproba a
convocatoria
do
procedemento
de
concesión
de
axudas
correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade
eficiente e sustentable (programa MOVES II), anualidade 2020
(códigos de procedemento IN421Q e IN421R). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 184, 10-09-2020, Páx: 35615)
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Destinatarios: Consultar artigo 3. Beneficiarios
Obxecto: Convócanse axudas para as seguintes actuacións:
Actuación 1: Adquisición de vehículos de enerxías alternativas.
Actuación 2: Implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.
Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.
Actuación 4: Implantación de medidas de mobilidade sustentable ao traballo.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Rematará un ano despois da publicación no DOG da presente convocatoria.

ORDE do 16 de outubro de 2020 pola que se modifica a Orde do 26 de
decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria para os anos 2020 e 2021 das axudas a investimentos
non
produtivos
vinculados
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),
modificada pola Orde do 17 de agosto de 2020 (Diario Oficial de
Galicia número 169, do 21 de agosto). (Diario Oficial de Galicia, Num:
212, 21-10-2020, Páx: 41903)
Destinatarios: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019.
Obxecto: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar a Orde do 26 de decembro de 2019.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que
se establecen as bases reguladoras das subvencións para proxectos
de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021,
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no
marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de
procedemento IN421G). (Diario Oficial de Galicia, Num: 212, 21-102020, Páx: 41916)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 19 de xuño.
Obxecto: Consultar a Resolución do 19 de xuño.
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia (Inega)
Prazo: Consultar a Resolución do 19 de xuño.

Estatal
Convocatoria MEJORA 2020
Destinatarios: Dirixidos a persoas traballadoras por conta propia ou allea, á que poderán
presentarse persoas xurídicas públicas e privadas con e sen ánimo de lucro.
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Obxecto: Convocatoria de proxectos de formación e e asesoramento en economía verde e
azul.
Convoca: Fundación Biodiversidade
Prazo: Ata o 15 de decembro de 2020.

Extracto da Resolución do 21 de agosto de 2020 da Presidencia do
Instituto para a Transición Xusta, O.A., pola que se convocan no 2020
as axudas destinadas especificamente a cubrir costes excepcionais
que se produzan ou se produciron a causa do peche de unidades de
produción de carbón incluídas no Plan de Peche do reino de España
para a minería de carbón non competitiva (Boletín Oficial del Estado,
Num: 242, 10-09-2020, Páx: 39083)
Destinatarios: Empresas privadas do sector.
Obxecto: As axudas que se convocan teñen como finalidade cubrir, parcialmente, os custos
excepcionais derivados de clausúraa das instalacións e a restauración do espazo natural que,
estando contemplados no plan de restauración, sexan autorizados á empresa mineira por
parte da autoridade competente.
Orde IET/594/2014, do 10 de abril, («BOE» núm. 91, do 15 de abril de 2014), modificada pola
disposición final primeira da Real Decreto-lei 25/2018, do 21 de decembro, de medidas
urxentes para unha transición xusta da minería do carbón e o desenvolvemento sostible das
comarcas mineiras («BOE» núm. 308, do 22 de decembro de 2018).
Convoca: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Prazo: Catro meses contados a partir do día seguinte á publicación no BOE.

Real Decreto 881/2020, do 6 de outubro, polo que se regula a
concesión directa de subvencións en materia de políticas urbanas,
arquitectura e edificación polo Ministerio de Transportes, Movilidad e
Axenda Urbana durante o exercicio orzamentario 2020. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 277, 20-10-2020, Páx: 89852)
Destinatarios: a) A Oficina Rexional para América Latina e o Caribe do Programa das
Nacións Unidas para os Asentamentos Humanos (ONU- Habitat).
b) O Instituto Juan de Herrera, dependente da Escola Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid.
c) A Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).
d) Acción Cultural Española (ACE).
e) O Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España.
f) A Asociación Green Building Council España ( GBCe). g) A Fundación Caixa de
Arquitectos.
Obxecto: Regular a concesión de subvencións directas, con carácter excepcional e por
razóns de interese público, social e económico, que permitan a realización durante este ano
de actividades previstas nos convenios que subscribe o Ministerio de Transportes, Movilidad e
Axenda Urbana con distintos organismos e entidades, en materia de políticas urbanas e
vivenda.
Convoca: Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
Prazo: -
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CONVOCATORIAS
Unión europea
European Green Deal call
Destinatarios: Todos aqueles Concellos que desexen contribuír ao éxito do Acordo Verde
Europeo poden facelo a través dos seus PACES.
Obxecto: En apoio da prioridade de loitar contra o cambio climático e facer que Europa sexa
neutral para o clima para 2050, a Comisión está a reforzar a investigación e a innovación
relacionadas co Acordo Verde con esta convocatoria de propostas específica en Horizonte
2020. As convocatorias mobilizarán a investigación e a innovación para fomentar unha
xustiza e unha transición social sostible para non deixar a ninguén atrás.
Espérase que os proxectos entreguen resultados tanxibles e visibles de forma relativamente
rápida e mostren como a investigación e a innovación poden proporcionar solucións
concretas ás principais prioridades do Acordo Verde Europeo.
Convoca: European Commission
Prazo: Data límite a fins de xaneiro de 2021.

PREMIOS
Local
Bases reguladoras do concurso Reacción
Pontevedra, Num: 205, 23-10-2020)

polo

Clima

(BOP

Destinatarios: Poderán optar a estes premios as persoas físicas e xurídicas que cumpran os
seguintes requisitos:
• Persoas físicas
— Ter unha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos na data de presentación da
solicitude
— Estar empadroadas en calquera dos concellos da provincia de Pontevedra
• Persoas xurídicas
— Ser entidades sen ánimo de lucro que teñan a súa sede social na provincia de Pontevedra
— Ser polo menos o 50 % dos membros da súa xunta directiva persoas físicas con idades
comprendidas entre os 16 e os 30 anos
Obxecto: Aprobar as bases reguladoras da primeira edición do concurso Reacción polo
Clima, que ten como finalidade promover a loita contra o cambio climático a través de
manifestacións artísticas visuais e, deste xeito, potenciar o talento da mocidade e amosar as
súas reivindicacións neste eido.
Convoca: Deputación Provincial de Pontevedra
Prazo: 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da súa publicación.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
Exposicións itinerantes. CEIDA
Contido: CEIDA ten á disposición de todos os concellos, centros educativos, e entidades públicas
ou privadas, o seu programa de exposicións itinerantes. Este consta de 12 mostras que recollen
diferentes temáticas relacionadas coa biodiversidade galega, os espazos naturais protexidos, o
medio mariño ou a emerxencia climática, e que cede en préstamo a todas aquelas entidades que
dispoñan du espazo habilitado para a súa exhibición.
Organizador: CEIDA

Estatal
Nota conxunta informativa sobre o transporte de residuos
Contido: Na seguinte ligazón pode consultar a Nota informativa sobre o transporte de residuos
publicada conxuntamente polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e o
Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana sobre o transporte de residuos.
O obxectivo desta nota é informar ás empresas de transportes de residuos sobre a normativa de
transporte de residuos e de mercancías perigosas que lles é de aplicación.
Organizador: MITERD

Unión europea
#SayNoToIllegalHFCs
Contido: Campaña que, baixo o lema # SayNoToIllegalHFCs, convida á industria e á cidadanía
para comprometerse coa loita contra o comercio ilegal de gases HFC. O obxectivo é impulsar a
acción conxunta en toda a cadea de valor dos refrixerantes para erradicar o mercado negro de
hidrofluorocarbonos (HFC), unha ameaza para os obxectivos climáticos e o medio ambiente de
Europa.
Organizador: El EFCTC –Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos

CONGRESOS
Outras CCAA
UHINAK: IV Congreso transfronteirizo sobre Cambio Climático e
Litoral
Contido: Uhinak é un congreso transfronteirizo ao redor de como afectan o cambio climático e os
fenómenos extremos ao litoral do arco atlántico. Os seus obxectivos son:
- Coñecer actuacións e solucións dirixidas á adopción das medidas necesarias para a defensa e
protección do Litoral para afrontar as consecuencias do cambio climático.
- Reunir a Administración pública, científicos e expertos internacionais, xunto con empresas do
sector, para debater sobre as intervencións necesarias

16 de 24

ACTIVIDADES
- Coñecer experiencias, aprender boas prácticas e colaborar na xestión e mantemento do litoral.
- Promover a colaboración transfronteiriza e a creación de sinerxias.
- Acoller a opinión da cidadanía e divulgar as actuacións das Administracións públicas, ante a
preocupación orixinada polos temporais.
- Coñecer novas oportunidades empresariais que se abren no sector.
Lugar: Irún
Organizador: Fundación FICOBA
Data de inicio: 04-11-2020
Data de fin: 05-11-2020

Estatal
Congreso Nacional de Medio Ambiente - CONAMA 2020
Contido: A Fundación CONAMA está a teletraballar preparando o Congreso Nacional de Medio
Ambiente que se vai celebrar do 23 ao 26 de novembro.
Conama constrúese entre todos. Neste camiño de participación, os protagonistas serán os máis
de 1.000 especialistas dos temas ambientais máis relevantes, que se implicarán colaborando en
distintos comités, segundo as temáticas. Nestes grupos abordaranse cuestións que sirvan para
contribuír a que a recuperación do país se leve a cabo abordando a crise climática e a protección
dos recursos naturais e das persoas.
Dada a actual situación provocada pola crise do coronavirus, estes especialistas, polo momento
celebrarán as súas reunións de forma on-line.
A partir de agora e durante os próximos meses, centos de expertos, académicos, empresas,
administracións, organizacións ambientais e sociais compartirán nestes encontros os seus
distintos enfoques para xerar novo coñecemento sobre cuestións ambientais.
Lugar: Online
Organizador: Fundación Conama
Data de inicio: 23-11-2020
Data de fin: 26-11-2020

CURSOS
Galicia
Curso Online Avanzado de Interpretación do Patrimonio: Deseño de
Visitas Guiadas Interpretativas
Contido: Adquirir os coñecementos, destrezas e actitudes necesarias para que exista unha
comunicación temática, organizada, relevante e amena co público que visita os espazos con valor
patrimonial no seu tempo de ocio, fomentando neles o desenvolvemento de actitudes de aprecio
e custodia polo patrimonio presentado.
Lugar: Online
Organizador: CEIDA
Inscrición: Formacion@ceida.org - 981 630 618
Data de inicio: 17-11-2020
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Data de fin: 17-12-2020

FEIRAS
Unión europea
Ecomondo 2020
Contido: Feira anual da economía verde e circular. Evento de referencia en Europa para a
innovación tecnolóxica e industrial. Un evento internacional cun formato innovador que reúne a
todos os sectores da economía circular nunha soa plataforma: desde a recuperación de materiais
e enerxía ata o desenvolvemento sustentable.
Lugar: Rimini, Italia.
Organizador: Italian Exhibition Group (IEG).
Data de inicio: 03-11-2020
Data de fin: 06-11-2020

XORNADAS
Outras CCAA
IV Xornadas Técnicas
Obxectivos 2030"

de

Bibliotecas:

"Bibliotecas

Sostibles:

Contido: As nosas bibliotecas están preparadas para apoiar a implementación da Axenda 2030
da ONU, temos moitas cousas que facer e dicir por cada un dos 17 ODS. Desde a AAB estamos a
traballar no desenvolvemento destes 17 ODS cunha campaña de márketing para dar a coñecer
que podemos facer día a día en favor de converter os nosos centros en Bibliotecas Sostibles. Nas
nosas mans está a posibilidade de mellorar o mundo desde as bibliotecas.
Lugar: On line
Organizador: Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
Inscrición: Ata o 5 de novembro ás 14:00 horas.
Data de inicio: 09-11-2020
Data de fin: 30-11-2020

Estatal
Xornada-debate "Plásticos e economía circular, sustentabilidade e
reciclaxe".
Contido: Este encontro, convertido xa nun referente a nivel nacional como punto de encontro
entre empresas, administracións públicas, universidades e centros tecnolóxicos, celébrase este
ano nunha conxuntura especial no que respecta a a regulación nacional e europea. A xornada
arrincará cun relatorio sobre as políticas que desenvolverá o Pacto Verde Europeo por parte do
equipo de economía circular da Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea.
Lugar: Virtual
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Organizador: AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, y Cicloplast
Data de inicio: 12-11-2020
Data de fin: 12-11-2020

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Habilitados, na sede electrónica da Xunta de Galicia, novos modelos
normalizados de solicitudes en materia de Calidade Ambiental e
Cambio Climático
Contido: ORDE do 7 de xullo de 2020 pola que se habilitan electronicamente os procedementos
administrativos de prazo aberto do órgano competente en materia de Calidade Ambiental e
Cambio Climático desta consellería e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia
Organizador: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

A illa de Santa Cruz, un rico patrimonio natural e histórico
Contido: Roteiros guiados pola Illa de Santa Cruz (Oleiros)
Lugar: Oleiros, A Coruña
Organizador: CEIDA

Parques naturais e reserva de biosfera da provincia da Coruña
Contido: Charlas e roteiros guiados polos parques naturais e reserva de biosfera da provincia da
Coruña
Lugar: A Coruña
Organizador: CEIDA

O mar e a costa, recursos valiosos para todos
Contido: Roteiros guiados polo Monumento Natural Costa de Dexo (Oleiros).
Lugar: Monumento Natural Costa de Dexo (Oleiros).
Organizador: CEIDA

Unión europea
European Circular Economy Stakeholder Conference
Contido: Cada ano, a comunidade europea de economía circular, desde empresas, autoridades
públicas, ONG ata comunidades do coñecemento e organizacións da sociedade civil, reúnese aquí
para debater sobre a transición a unha economía circular. É o evento emblemático da Plataforma
europea de partes interesadas da economía circular, unha iniciativa conxunta da Comisión
Europea e o Comité Económico e Social Europeo (CESE).
Debido á actual situación de crise sanitaria en Bélxica, a edición 2020 da Conferencia estará en
liña
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Lugar: On line
Organizador: Plataforma Europea de la Economía Circular
Data de inicio: 03-11-2020
Data de fin: 04-11-2020

Cume de Adaptación Climática en liña
Contido: CAS Online basearase nos avances do Cume de Acción Climática das Nacións Unidas
ao mostrar solucións pioneiras á emerxencia climática e manterá o impulso ata a COP26
Lugar: Países Bajos
Organizador: Cumbre de Adaptación al Clima
Data de inicio: 25-01-2021
Data de fin: 25-01-2021
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BIBLIOGRAFÍA
EXPOSICIONES
Finanzas Sostibles e a Axenda 2030: Invertir na Transformación do
Mundo.

MONOGRAFÍAS
Actualidad Jurídica Ambiental - Anuario 2019. © CIEMAT, 2020
Informes 2020 do Observatorio de Ecoturismo de España
Global E-Waste Monitor 2020 Cantidades, Fluxos e Potencial de
Economía Circular
Quinto informe Perspectiva Mundial sobre a Diversidade Biolóxica
(GBO-5)
Informe Climatolóxico Mes de Setembro de 2020
Gráfico de Progreso dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
2020
Avaliación dos recursos forestais mundiais (FAO)
Implementando a Axenda 2030 na Univesidade: Casos inspirados de
educación para os ODS nas universidades españolas
Empregos en Transporte Ecolóxico e Saudable: Facendo o Cambio
Verde (OIT/CEPE).
Informe SDSN sobre Desenvolvemento Sostible 2020
Auga e Migración: Un panorama mundial (UNU-INWEH)
Xénero, Clima e Seguridade: Manter unha paz inclusiva na primeira
liña do Cambio Climático
Guía Como Implementar os ODS nas Cidades
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BIBLIOGRAFÍA
Memoria 2018 - Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del
Estado
Rewilding Iberia. Explorando o potencial da renaturalización en
Europa
Avaliación da directiva sobre emisións industriais 2010/75/UE (DEI)
Como avaliar os ODS nas Universidades. Guía Práctica elaborada por
REDS, en colaboración con Ecoembes
Boas práctica para conservar a conectividade a través de redes e
corredores ecolóxicos
Observatorio de Políticas Ambientales 2020. © CIEMAT, 2020
O Clima Mundial en 2015-2019 (OMM)
O documento estratéxico para todo o sistema da Nacións Unidas
(SWSD) para apoiar a implementación da Axenda 20310 para o
desenvolvemento sustentable (10 de xullo de 2020)
Reconstruir o Común. A implementación da Axenda 2030 en España.
Informe de progreso. Xullo 2020.
Participación de actores na Axenda 2030 para o desenvolvemento
sostible. Guía práctica
Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático 2021-2030

RECURSOS ELECTRÓNICOS
"Observatorio da Economía Circular na industria cementeira".
Instituto Cerdà, en colaboración con la Fundación Laboral del
Cemento y el Medio Ambiente (Fundación CEMA)
Fitos da acción ambiental: liña do tempo a 75 anos da fundación da
ONU
Commission outlines road to Zero Pollution Action Plan
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BIBLIOGRAFÍA
Dispoñible a aplicación APP eNatura2000 desenvolta no proxecto
LIFE e- Naura.2000. edu
O Estado Mundial da Pesca e a Acuicultura 2020
"A Política de Cohesión nos obxectivos de calidade do aire":Portal
con información sobre a contribución do FEDER e do Fondo de
Cohesión ao cumprimento dos obxectivos europeos sobre calidade de
aire establecidos para 2030.
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