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Decembro 2021

NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 1 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da resolución pola que se revisa a autorización ambiental
integrada outorgada a Proteción Medio Ambental, S.L. (PMA) para a
súa planta de xestión de residuos no concello da Laracha (expediente
2018-IPPC-M-109). (Diario Oficial de Galicia, Num: 245, 23-12-2021,
Páx: 63668)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/2326 DA COMISIÓN do 30 de
novembro de 2021 pola que se establecen as conclusións sobre as
mellores técnicas dispoñibles (MTD) conforme á Directiva 2010/75/UE
do Parlamento Europeo e do Consello para as grandes instalacións de
combustión (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 469, 30-122021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AGRICULTURA ECOLÓXICA
Comunitaria
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2021/2307 DA COMISIÓN do 21
de outubro de 2021 polo que se establecen normas sobre a
documentación e as notificacións esixidas para os produtos
ecolóxicos e en conversión destinados á importación na Unión (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 461, 27-12-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2306 DA COMISIÓN do 21 de
outubro de 2021 polo que se completa o Regulamento (UE) 2018/848
do Parlamento Europeo e do Consello con normas relativas aos
controis oficiais en relación coas partidas de produtos ecolóxicos e
produtos en conversión destinados á importación na Unión e ao
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certificado de inspección (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
461, 27-12-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2304 DA COMISIÓN do 18 de
outubro de 2021polo que se complementa o Regulamento (UE)
2018/848 do Parlamento Europeo e do Consello con normas relativas
á expedición de certificados complementarios que acrediten que non
se utilizan antibióticos na produción ecolóxica de produtos animais
con fins de exportación. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
461, 27-12-2021, Páx: 2)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2305 DA COMISIÓN do 21 de
outubro de 2021 polo que se completa o Regulamento (UE) 2017/625
do Parlamento Europeo e do Consello con normas relativas aos casos
e as condicións en que os produtos ecolóxicos e os produtos en
conversión quedan exentos de controis oficiais nos postos de control
fronteirizos e ao lugar dos controis oficiais para os devanditos
produtos e polo que se modifican os Regulamentos Delegados (UE)
2019/2123 e (UE) 2019/2124 da Comisión. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 461, 27-12-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2021/2325 da Comisión, do 16 de
decembro de 2021, polo que se establece, de conformidade co
Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeo e do Consello, a
lista de terceiros países e a lista de autoridades de control e
organismos de control recoñecidos en virtude do artigo 33,
apartados 2 e 3, do Regulamento (CE) nº 834/2007 do Consello para
a importación de produtos ecolóxicos na Unión (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 465, 29-12-2021, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ATMOSFERA E CLIMA
Outras CCAA
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ACORDO 138/2021, do 16 de decembro, da Xunta de Castilla y León,
polo que se aproba o Plan de mellora da calidade do aire por ozono
troposférico en Castilla y León (PMCAOT). (Boletín Oficial de la Junta
de Castilla y León, Num: 243, 20-12-2021, Páx: 62978)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Outras CCAA
LEI 8/2021, do 9 de decembro, de regulación do Imposto Ambiental
sobre as Augas Residuais. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 259, 2312-2021, Páx: 52851)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2021, do Director Xeral da
Axencia Vasca da auga, pola que se aproban os modelos para a
xestión do canon da auga. (Boletín Oficial del País Vasco, Num: 255,
23-12-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 1159/2021, do 28 de decembro, polo que se modifica o
Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da Planificación Hidrolóxica. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 312, 29-12-2021, Páx: 166019)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 26 de novembro de 2021, da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica a segunda
Addenda do Convenio co Concello do Barco de Valdeorras, sobre o
financiamento e execución das obras do proxecto de mellora da
capacidade de desaugadoiro e recuperación do dominio público
hidráulico no Regueiro de Forcadela no Barco de Valdeorras
(Ourense). (Boletín Oficial del Estado, Num: 288, 02-12-2021, Páx:
149176)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 2 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da revisión do Plan especial de seca
da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, promovida por Augas de
Galicia (expediente 2021AAE2605). (Diario Oficial de Galicia, Num:
241, 17-12-2021, Páx: 62303)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 2 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e
dotacións para a localización da Biblioteca pública estatal de Vigo
(expediente 2021AAE2608). (Diario Oficial de Galicia, Num: 241, 1712-2021, Páx: 62304)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CORRECCIÓN DE ERROS. Anuncio do 2 de decembro de 2021, da
Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio
Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do
Plan especial de infraestruturas e dotacións para a localización da
Biblioteca pública estatal de Vigo (expediente 2021AAE2608). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 242, 20-12-2021, Páx: 62600)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 1 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 2 do
proxecto sectorial para a implantación da Plataforma Loxística
Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan), nos concellos de Salvaterra
de Miño e As Neves (expediente 2021AAE2600). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 240, 16-12-2021, Páx: 61703)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 13 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de repoboación
forestal do monte veciñal en man común Serra do Leboreiro e
Cabreira, nas parroquias da Fraga, Parada e San Xes de Vilariño, no
concello de Lobeira (Ourense) (expediente 2021/0155). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 246, 27-12-2021, Páx: 63812)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24 de novembro de 2021, 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 forestal
a agrícola de varias parcelas, na parroquia de Balmonte, no concello
de Castro de Rei (Lugo) (expediente 2021/0014). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 234, 07-12-2021, Páx: 59517)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de planta de transferencia
de residuos sólidos urbanos no polígono industrial de Teixeiro, no
concello de Curtis (clave do expediente 2021/0141). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 232, 02-12-2021, Páx: 58963)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 24 de novembro de 2021, 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 forestal
a agrícola de varias parcelas na parroquia de Vilacova, no concello de
Salvaterra de Miño (Pontevedra) (expediente 2020/0144). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 234, 07-12-2021, Páx: 59518)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 16 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación da
unidade de explotación na concesión derivada Mondoñedo número
5767.1, no concello de Abadín (Lugo) (expediente 2019/0078). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 251, 31-12-2021, Páx: 65890)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución do 13 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se formula informe de
impacto ambiental do proxecto «Nova EDAR da Illa de Arousa
(Pontevedra)». (Boletín Oficial del Estado, Num: 306, 23-12-2021,
Páx: 159643)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ANUNCIO do 10 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de urbanización do sector
M-3 do Plan de sectorización do polígono industrial de
Montesalgueiro, no concello de Aranga (A Coruña) (expediente
2021/0108). (Diario Oficial de Galicia, Num: 245, 23-12-2021, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a
66 kV, de evacuación do parque eólico Miñón, treito I.2 nó A, no
concello de Vimianzo (A Coruña) (expediente 2021/0092). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 245, 23-12-2021, Páx: 63672)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico
Acibal, nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña
(Pontevedra) (expediente 2020/0249). (Diario Oficial de Galicia, Num:
246, 27-12-2021, Páx: 63811)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto Plan de restauración da
autorización de explotación de recursos da sección A) Fonterrabel
número 13, no concello de Lugo (expediente 2020/0152). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 238, 14-12-2021, Páx: 61255)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Resolución do 9 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
e Avaliación Ambiental, pola que se formula declaración ambiental
estratéxica do "Plan de Desenvolvemento da Rede de Transporte de
Enerxía Eléctrica 2021-2026". (Boletín Oficial del Estado, Num: 305,
22-12-2021, Páx: 159098)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAMBIO CLIMÁTICO
Local
Aprobación do Plan de acción para o clima e a enerxía sustentable
(PACES) (BOP Ourense, Num: 278, 03-12-2021, Páx: 17)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
Decreto 48/2021 do 13 de decembro, regulador do Rexistro balear de
pegada de carbono. (Boletín Oficial de Islas Baleares, Num: 171, 1412-2021, Páx: 50406)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Aplicación provisional da Emenda do Protocolo de Montreal relativo
ás substancias que esgotan a capa de ozono, feita en Kigali o 15 de
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outubro de 2016. (Boletín Oficial del Estado, Num: 300, 16-12-2021,
Páx: 154144)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Decisión (UE) 2021/2292 del Consejo de 30 de abril de 2021 relativa a
la presentación, en nombre de la Unión Europea, de una propuesta
de Decisión del Órgano Ejecutivo relativa a la metodología de las
actualizaciones para reflejar los cambios en la composición de la
Unión, con vistas a la 41.a sesión del Órgano Ejecutivo del Convenio
sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia,
y sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en
dicha sesión. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 458, 22-122021, Páx: 512)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 da Comisión, do 4 de xuño de
2021, polo que se completa o Regulamento (UE) 2020/852 do
Parlamento Europeo e do Consello e polo que se establecen os
criterios técnicos de selección para determinar as condicións nas que
se considera que unha actividade económica contribúe de forma
substancial á mitigación do cambio climático ou á adaptación ao
mesmo, e para determinar se esa actividade económica non causa un
prexuízo significativo a ningún dos demais obxectivos ambientais.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 442, 09-12-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2021/2257 da Comisión do 10 de
decembro de 2021 pola que se determinan os límites cuantitativos e
asígnanse cotas de substancias reguladas no marco do Regulamento
(CE) n.º 1005/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as
substancias que esgotan a capa de ozono, para o período
comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 456, 20-12-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
ORDE do 2 de decembro de 2021 pola que se regula a pesca da
lamprea nas pesqueiras do río Ulla e se fixan o período e as
condicións para presentar as solicitudes para o ano 2022 (código de
procedemento MT823A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 240, 16-122021, Páx: 61594)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORDE do 22 de decembro de 2021 pola que se aproban os plans de
xestión para recursos específicos e algas en Galicia para o trienio
2022-2024. (Diario Oficial de Galicia, Num: 251, 31-12-2021, Páx:
65801)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da
Coruña, pola que se aproba a renovación do Plan de aproveitamento
específico da anguía na desembocadura do río Tambre para o ano
2022. (Diario Oficial de Galicia, Num: 246, 24-12-2021, Páx: 63747)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
Decreto 74/2021, do 1 de decembro, de sexta modificación do
Regulamento de Caza, aprobado por Decreto 24/1991, do 7 de
febreiro. (Boletín Oficial del Principado de Asturias, Num: 241, 17-122021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros ao anuncio publicado no Boletín
Oficial de
Cantabria número 236, do 10 de decembro de 2021, da Orde
MED/26/2021, do 1 de decembro, pola que se ditan as normas para o
exercicio da pesca en augas continentais da Comunidade Autónoma
de Cantabria, durante o ano 2022. (Boletín Oficial de Cantabria, Num:
244, 22-12-2021, Páx: 28277)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ORDE FYM/1427/2021, do 24 de novembro, pola que se aproba a
Orde de Pesca para o ano 2022. (Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
Num: 235, 07-12-2021, Páx: 59582)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde MED/26/2021, do 1 de decembro, pola que se ditan as normas
para o exercicio da pesca en augas continentais da Comunidade
Autónoma de Cantabria, durante o ano 2022. (Boletín Oficial de
Cantabria, Num: 236, 10-12-2021, Páx: 27555)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Outras CCAA
RESOLUCIÓN 180/ XIV do Parlament de Catalunya, de convalidación
do Decreto lei 24/2021, de aceleración do despregamento das
enerxías renovables distribuídas e participadas. (Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya, Num: 8559, 09-12-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros do Decreto-lei 24/2021, do 26 de outubro, de
aceleración do despregamento das enerxías renovables distribuídas
e participadas (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num:
311, 28-12-2021, Páx: 164259)
Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Corrección de erros na Resolución 180/XIV do
Parlament de
Catalunya, de convalidación do Decreto lei 24/2021, de aceleración
do despregamento das enerxías renovables distribuídas e
participadas (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num:
8574, 30-12-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto-lei 29/2021, do 21 de decembro, polo que se adoptan
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medidas urxentes no ámbito enerxético para o fomento da
mobilidade eléctrica, o autoconsumo e o despregamento de enerxías
renovables. (Boletín Oficial del Estado, Num: 305, 22-12-2021, Páx:
156797)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 17 de decembro de 2021, da Secretaría de Estado de
Enerxía, pola que se actualizan os valores at e ß das fórmulas dos
apartados 1 e 2, respectivamente, do artigo 11 da Orde
ITC/2877/2008, do 9 de outubro, pola que se establece un mecanismo
de fomento do uso de biocarburantes e outros combustibles
renovables con fins de transporte. (Boletín Oficial del Estado, Num:
308, 24-12-2021, Páx: 161712)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde TED/1494/2021, do 22 de decembro, pola que se adoptan
orientacións de política enerxética en relación coa circular pola que
se establece a metodoloxía e condicións do acceso e da conexión ás
redes de transporte e distribución das instalacións de consumo de
enerxía eléctrica. (Boletín Oficial del Estado, Num: 313, 30-12-2021,
Páx: 167548)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Outras CCAA
Orde do 26 de outubro de 2021, da Consellería de Auga, Agricultura,
Gandería, Pesca e Medio Ambiente pola que se publica o catálogo de
superficies forestais de titularidade pública para executar proxectos
de compensación de emisións e mellora forestal. (Boletín Oficial de la
Región de Murcia, Num: 285, 11-12-2021, Páx: 34768)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decreto 77/2021, do 15 de decembro, polo que se declara como
Roteiro Verde o Camiño de Santiago Francés en La Rioja (Boletín
Oficial de La Rioja, Num: 246, 17-12-2021, Páx: 20534)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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LEI 9/2021, do 25 de novembro, de conservación do patrimonio
natural de Euskadi (Boletín Oficial del País Vasco, Num: 246, 10-122021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

INFORMACIÓN AMBIENTAL
Outras CCAA
Lei de Cantabria 9/2021, do 20 de decembro, do Plan Estatístico
2021-2024 (Boletín Oficial de Cantabria, Num: 249, 29-12-2021, Páx: )
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais - Concello de Negueira de Muñiz (BOP
Lugo, Num: 299, 31-12-2021, Páx: 36)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan Municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais do Concello de Carnota (BOP A Coruña,
Num: 229, 01-12-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Galicia
Resolución do 14 de decembro de 2021, da Secretaría de Estado de
Turismo, pola que se publica o Convenio coa Comunidade Autónoma
de Galicia e a Mancomunidade de Municipios da Mariña Lucense, para
a execución do Plan de Sustentabilidade Turística na Mariña Lucense.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 311, 28-12-2021, Páx: 164803)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 14 de decembro de 2021, da Secretaría de Estado de
Turismo, pola que se publica o Convenio coa Comunidade Autónoma
de Galicia e a Deputación de Ourense, para a execución do Plan de
Sustentabilidade Turística en Ourense Termal. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 311, 28-12-2021, Páx: 164790)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
LEI 10/2021, do 9 de decembro, de Administración Ambiental de
Euskadi (Boletín Oficial del País Vasco, Num: 262, 31-12-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde TED/1374/2021, do 1 de decembro, pola que se crea a División
para o Seguimento da Aplicación da Normativa Ambiental na
Subsecretaría para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 294, 09-12-2021, Páx: 151310)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros ao Acordo Multilateral M343, en virtude da
sección 1.5.1 do ADR, relativo ás substancias perigosas para o
medio ambiente do ONU 3082 e os requisitos para o ensaio da súa
embalaxe, feito en Madrid o 15 de decembro de 2021. (Boletín Oficial
del Estado, Num: 309, 25-12-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Real Decreto 1150/2021, do 28 de decembro, polo que se aproba a
Estratexia de Seguridade Nacional 2021. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 314, 31-12-2021, Páx: 167795)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Acordo Multilateral M343, en virtude da sección 1.5.1 do
ADR,
relativo ás substancias perigosas para o medio ambiente do ONU
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3082 e os requisitos para o ensaio da súa embalaxe, feito en Madrid
o 15 de decembro de 2021. (Boletín Oficial del Estado, Num: 303, 2712-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Acordo Especial Multilateral RID 08/2021 en virtude da sección 1.5.1
do RID relativo ás substancias perigosas para o medio ambiente do
ONU 3082 e os requisitos para o ensaio da súa embalaxe, feito en
Madrid o 21 de decembro de 2021. (Boletín Oficial del Estado, Num:
308, 27-12-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Regulamento Delegado (UE) 2021/2178 da Comisión do 6 de xullo de
2021 polo que se completa o Regulamento (UE) 2020/852 do
Parlamento Europeo e do Consello mediante a especificación do
contido e a presentación da información que deben divulgar as
empresas suxeitas aos artigos 19 bis ou 29 bis da Directiva
2013/34/UE respecto ás actividades económicas sostibles desde o
punto de vista ambiental, e a especificación da metodoloxía para
cumprir coa obrigación de divulgación de información. (Diario Oficial
de la Unión Europea, Num: 443, 10-12-2021, Páx: 9)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RECOMENDACIÓN (UE) 2021/2279 DA COMISIÓN do 15 de decembro
de 2021 sobre o uso dos métodos da pegada ambiental para medir e
comunicar o comportamento ambiental dos produtos e as
organizacións ao longo do seu ciclo de vida (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 471, 30-12-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

NORMATIVA XERAL
Galicia
LEI 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas
(Diario Oficial de Galicia, Num: 251, 31-12-2021, Páx: 65620)
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Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

LEI 16/2021, do 20 de decembro, do Plan galego de estatística 20222026. (Diario Oficial de Galicia, Num: 249, 29-12-2021, Páx: 64422)
Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

ORDE do 16 de decembro de 2021 pola que se modifican diversas
normas tributarias. (Diario Oficial de Galicia, Num: 245, 23-12-2021,
Páx: 63548)
Organismo: CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Outras CCAA
LEI 2/2021, do 29 de decembro, de medidas fiscais, financeiras,
administrativas e do sector público. (Diario Oficial de la Generalitat
de Catalunya, Num: 8575, 31-12-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Lei do Principado de Asturias 4/2021, do 1 de decembro, de Medidas
Administrativas Urxentes. (Boletín Oficial del Principado de Asturias,
Num: 233, 03-12-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Outras CCAA
Lei 7/2021, do 1 de decembro, de impulso para a sostibilidade do
territorio de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
Num: 233, 03-12-2021, Páx: 19403)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Galicia
RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de
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Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se
prorrogan todas as medidas fitosanitarias establecidas na Resolución
do 8 de marzo de 2017, pola que se establecen as zonas infestadas e
as zonas tampón e se implementan as medidas para a erradicación e
control con respecto ao organismo de corentena Tecia Solanivora
Povolny ou couza guatemalteca da pataca na Comunidade Autónoma
de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 236, 10-12-2021, Páx:
60046)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Estatal
Lei 17/2021, do 15 de decembro, de modificación do Código Civil, a
Lei Hipotecaria e a Lei de Axuizamento Civil, sobre o réxime xurídico
dos animais. (Boletín Oficial del Estado, Num: 300, 16-12-2021, Páx:
154134)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Real Decreto 986/2021, do 16 de novembro, polo que se establecen
medidas de aplicación do Convenio sobre o Comercio Internacional
de Especies Ameazadas de Fauna e Flora Silvestres (CITES), feito en
Washington o 3 de marzo de 1973, e do Regulamento (CE) n.º
338/97, do Consello, do 9 de decembro de 1996, relativo á protección
de especies da fauna e flora silvestres mediante o control do seu
comercio. (Boletín Oficial del Estado, Num: 295, 10-12-2021, Páx:
151736)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros da
modificación do Código
Axuizamento Civil, sobre
Oficial del Estado, Num:

Lei 17/2021, do 15 de decembro, de
Civil, a Lei Hipotecaria e a Lei de
o réxime xurídico dos animais. (Boletín
313, 30-12-2021, Páx: 166881)

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Galicia
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RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de
Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a
publicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación
Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en
relación coa Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos
contaminados de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 237, 13-122021, Páx: 60402)
Organismo: VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E
TURISMO

Estatal
Orde PCM/1336/2021, do 30 de novembro, pola que se modifica o
Anexo III do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre
restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en
aparellos eléctricos e electrónicos. (Boletín Oficial del Estado, Num:
288, 02-12-2021, Páx: 148755)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Decisión de Execución (UE) 2021/2267 da Comisión do 17 de
decembro de 2021 pola que se establece o formato para a
comunicación de datos e información sobre os residuos ocasionados
polo consumo de produtos do tabaco con filtros e dos filtros
comercializados para o seu uso en combinación cos produtos do
tabaco. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 455, 20-12-2021,
Páx: 32)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2021/2252 da Comisión do 16 de
decembro de 2021 pola que se modifica a Decisión 94/741/CE relativa
aos cuestionarios para os informes dos Estados membros sobre a
aplicación de determinadas Directivas referentes aos residuos.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 454, 17-12-2021, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Local
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Aprobación definitiva da modificación da ordenanza de protección
contra a contaminación acústica - Concello de Sanxenxo. (BOP
Pontevedra, Num: 245, 21-12-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
Regulamento Delegado (UE) 2021/2244 da Comisión do 7 de outubro
de 2021 polo que se completa o Regulamento (UE) 2017/625 do
Parlamento Europeo e do Consello con normas específicas sobre os
controis oficiais polo que respecta aos procedementos de mostraxe
para os residuos de praguicidas nos alimentos e os pensos. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 453, 17-12-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2021/2146 da Comisión do 3 de decembro
de 2021 pola que se atrasa a data de expiración da aprobación da
N, N- dietil-meta- toluamida para o seu uso en biocidas do tipo de
produto 19. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 433, 06-122021, Páx: 23)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2021/2202 da Comisión do 9 de decembro de 2021
que modifica os anexos II, III e IV do Regulamento (CE) n.º 396/2005
do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos límites
máximos de residuos de acequinocilo, Bacillus subtilis cepa IAB/
BS03,
emamectina,
flutolanilo e
imazamox en determinados
produtos. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 446, 14-12-2021,
Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2021/2204 da Comisión do 13 de decembro de
2021 polo que se modifica o anexo XVII do Regulamento (CE) n.º
1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro,
a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e mesturas
químicas (REACH), no que respecta a as substancias carcinógenas,
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mutáxenas ou tóxicas para a reprodución (CMR). (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 446, 14-12-2021, Páx: 34)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
ORDE do 7 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para
actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de
compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano
2022 destinadas ás entidades locais (código de procedemento
MT811A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 244, 22-12-2021, Páx:
63276)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades locais que no seu
ámbito territorial correspondente presten o servizo de recollida e acollemento de animais
e/ou a xestión de colonias felinas por si mesmas ou asociadas, en réxime de xestión directa
ou indirecta mediante a súa contratación con empresas privadas autorizadas para ese fin.
En todo caso, o acollemento dos animais abandonados deberá terse realizado en centros
debidamente autorizados para tal fin ou nos fogares de acollida dependentes deles e/ou en
colonias felinas, reguladas no artigo 26 da Lei 4/2017, do 3 de outubro.
Tamén poderán ser beneficiarias as agrupacións de entidades locais (agrupación, asociación,
mancomunidade, consorcio, fusión ou calquera outra similar).
Obxecto: establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións
encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia
relativas á atención e coidado dos animais domésticos de compañía que se atopen nos
centros de recollida autorizados e/ou formen parten de colonias felinas reguladas no artigo 26
da Lei 4/2017, do 3 de outubro, así como proceder á súa convocatoria para o ano 2022
(código de procedemento MT811A) destinadas ás entidades locais.
Convoca: Conselleía de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Ata o 16 de setembro de 2022.

ORDE do 30 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia
para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de
competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao
Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de
recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola
Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria
en réxime de concorrencia non competitiva por anticipado de gasto
para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT975K). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 238, 14-12-2021, Páx: 60888)
<b>Destinatarios:</b> Poderán ser beneficiarias as entidades locais municipais e
supramunicipais e agrupacións de entidades locais de Galicia, de conformidade coas
competencias que lle correspondan en materia de xestión de residuos, que cumpran os
requisitos establecidos para cada unha das liñas subvencionables:
a) Liña 1. Proxectos de implantación, ampliación ou mellora da recollida separada de
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biorresiduos destinados a instalacións específicas de tratamento biolóxico (compostaxe e/
ou dixestión anaerobia):
1º. Concellos que se atopan dentro da área de influencia (<50 quilómetros) dalgunhas das
plantas autorizadas actualmente en Galicia para o tratamento de biorresiduos de
competencia municipal e/ou das plantas de compostaxe/transferencia previstas no Plan
Loxístico de Infraestruturas de Sogama.
Obxecto: Son liñas subvencionables as seguintes:
a) Liña 1. Proxectos de implantación, ampliación ou mellora da recollida separada de
biorresiduos destinados a instalacións específicas de tratamento biolóxico (compostaxe e/ou
dixestión anaerobia).
b) Liña 2. Proxectos de separación e reciclaxe en orixe de biorresiduos mediante a súa
compostaxe doméstica ou comunitaria (compostaxe in situ).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Ata o 31 de xaneiro de 2022.

ORDE do 1 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión das
primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (código de
procedemento MR670C). (Diario Oficial de Galicia, Num: 242, 20-122021, Páx: 62423)
Destinatarios: Consultar na Orde
Obxecto: A orde, en réxime de concorrencia non competitiva, ten por obxecto o
establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022, para a concesión
das primas de mantemento correspondentes ás superficies forestadas mediante as axudas á
creación de superficies forestais (medida 8.1 do PDR de Galicia 2014-2020, procedemento
MR670C) dos anos 2022, 2023 e 2024.
Convoca: Consellería de Medio Rural
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

ORDE do 15 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases e
se regula o procedemento, tramitado como expediente anticipado de
gasto, para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de
axudas para investimentos en pemes de transformación dos
produtos pesqueiros e de acuicultura, cofinanciadas co Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2022
(código de procedemento PE201B). (Diario Oficial de Galicia, Num:
248, 28-12-2021, Páx: 64126)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais
requisitos establecidos nestas bases, as persoas físicas, xurídicas ou pluralidade de persoas
físicas que sexan pemes do sector de transformación dos produtos pesqueiros e da
acuicultura.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos
procedentes da pesca e da acuicultura, que terán como finalidade realizar investimentos:
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1. Que contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no ambiente, incluíndo o tratamento
de residuos.
2. Que melloren a seguridade, hixiene, saúde e as condicións de traballo.
3. Que axuden á transformación de capturas de pescado comercial que non se poida destinar
ao consumo humano.
4. Que se refiran á transformación de subprodutos obtidos das actividades principais de
transformación.
5. Que se refiran á transformación de produtos de acuicultura ecolóxica en virtude dos artigos
6 e 7 do Regulamento (CE) nº 834/2007.
6. Que dean lugar a novos e mellores produtos, novos ou mellores procesos, ou novos ou
mellores sistemas de xestión e organización.
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

ORDE do 3 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para
a conservación, protección e mellora das árbores e formacións
incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras, e se convocan
axudas para o ano 2022 (código de procedemento MT804C). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 243, 21-12-2021, Páx: 62972)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas, distintas das
entidades locais, ou entidades sen personalidade xurídica, propietarias de elementos
incluídos no Catálogo galego de árbores senlleiras na data de publicación desta orde.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións
encamiñadas á conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no
Catálogo galego de árbores senlleiras regulado polo Decreto 67/2007, do 22 de marzo, así
como proceder á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MT804C).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte da publicación da orde.

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Dirección Xeral do
Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade das axudas
concedidas ao abeiro da 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. (Diario Oficial
de Galicia, Num: 248, 28-12-2021, Páx: 64067)
Destinatarios: Consultar Anexo
Obxecto: Orde do 20 de decembro de 2019, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, estableceu as bases e convocou para o ano 2020 as axudas para paliar os danos
producidos polo lobo.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar ligazón

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2021 pola que se redistribúen os
créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 25
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de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se
anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía
fotovoltaica para os anos 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa
operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento
IN421S). (Diario Oficial de Galicia, Num: 248, 28-12-2021, Páx:
64254)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 25 de xuño de 2021 que foi publicada no DOG
número 128, do 7 de xullo, establecéronse as bases reguladoras e se anunciou a
convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica.
Obxecto: Consultar bases reguladoras
Convoca: AxencIa Instirtuto Enerxético de Galicia
Prazo: Non implicará a modificación do prazo establecido para presentar solicitudes.

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade
da relación das axudas concedidas a concellos ao abeiro da
Resolución do 3 de setembro de 2021 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de
corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de
Galicia, xestionadas por este instituto, e se establece a súa
convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano
2021 (código de procedemento MT402B). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 247, 30-12-2021, Páx: 63974)
Destinatarios: Consultar f) Concellos beneficiarios e importe da axuda concedida a cada un
deles, en €.
Obxecto: Consultar Resolución do 3 de setembro de 2021 pola que se aproban as bases
reguladoras.
Convoca: Instituto do Estudos do Territorio
Prazo: Consultar Resolución do 3 de setembro de 2021.

ORDE do 10 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases e
se regula o procedemento para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que
fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros
cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se
convocan para o ano 2022, tramitado como expediente anticipado de
gasto (código de procedemento PE119A). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 245, 23-12-2021, Páx: 63579)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais
requisitos establecidos nestas bases, os pescadores enrolados en buques pesqueiros ou,
segundo o caso, con titulación que permita desenvolver a actividade pesqueira.
Obxecto: As axudas terán como finalidade: A primeira adquisición dun buque de pesca.
Convoca: Consellería do Mar
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Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde

ORDE do 30 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para paliar os danos ocasionados polo oso
pardo e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento
MT815A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 241, 17-12-2021, Páx:
61845)
Destinatarios: 1. Poderán ser beneficiarias as persoas titulares de explotacións gandeiras
que figuren incluídas no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (REGA) de Galicia.
2. No caso de danos ás colmeas, estas deberán cumprir cos requisitos establecidos en
materia de rexistros, identificación e programas de control e vixilancia de enfermidades
obrigatorios, de acordo coa normativa de aplicación.
3. No resto dos casos, deberase cumprir cos requisitos sanitarios establecidos nos programas
de control, vixilancia e erradicación de enfermidades que poden afectar as especies
gandeiras, así como estar identificado, de acordo coa normativa de aplicación.
Obxecto: . Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas
destinadas a compensar as persoas titulares de explotacións gandeiras polos danos
ocasionados polo oso pardo, así como proceder á súa convocatoria para o ano 2022 (código
de procedemento MT815A).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar o Artigo 14. Prazo de presentación de solicitudes

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2021 pola que se amplían e se
redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na
Resolución do 11 de maio de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para
proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2021,
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no
marco do programa operativo Feder-Galicia (código de procedemento
IN421G). (Diario Oficial de Galicia, Num: 242, 20-12-2021, Páx:
62460)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 11 de maio de 2021 (DOG número 96, do 25 de
maio).
Obxecto: Consultar a Resolución do 11 de maio de 2021 (DOG número 96, do 25 de maio).
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia -INEGA
Prazo: Consultar a Resolución do 11 de maio de 2021 (DOG número 96, do 25 de maio).

ORDE do 17 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións para investimentos produtivos,
incremento da eficiencia enerxética e fomento da reconversión das
empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables, e para a
obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico,
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científico, xurídico, ambiental ou económico no ámbito da
acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022, tramitado
como expediente anticipado de gasto (código de procedemento
PE205F). (Diario Oficial de Galicia, Num: 249, 29-12-2021, Páx:
64627)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os
demais requisitos establecidos nestas bases, as empresas acuícolas segundo dispón o artigo
46 do Regulamento (UE) nº 508/2014.
Obxecto: 1. Modalidade A: axudas destinadas á realización das actuacións que a seguir se
detallan, que teñen por obxecto o fomento dunha acuicultura sustentable desde unha
perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva
(artigo 48 (letras: a, b, c, d, f, h) do Regulamento (UE) nº 508/2014).
2. Modalidade B: axudas destinadas a investimentos que aumenten a eficiencia enerxética e
fomenten a reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables (artigo 48
apartado k) do Regulamento (UE) nº 508/2014).
3. Modalidade C: axudas destinadas á obtención de servizos de asesoramento de carácter
técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico, co fin de mellorar o rendemento global
e a competitividade das explotacións acuícolas e reducir o impacto ambiental negativo do seu
funcionamento (artigo 49, letra b) do Regulamento (UE) nº 508/2014).
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde

ORDE do 7 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para
actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de
compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano
2022 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de
Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía
(código de procedemento MT811B). (Diario Oficial de Galicia, Num:
244, 22-12-2021, Páx: 63310)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas as asociacións sen ánimo de lucro
legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e
Defensa dos Animais de Compañía con anterioridade á data de publicación desta orde.
Para poder seren beneficiarias das axudas para os gastos subvencionables recollidos na
letras a) e c) do artigo 2.1 deberán ser titulares ou xestoras dun centro de recollida
autorizado e inscrito no Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos de Galicia.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións
encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia
relativas á atención e coidado dos animais domésticos de compañía que se atopen nos
centros de recollida autorizados e/ou formen parten de colonias felinas reguladas no artigo 26
da Lei 4/2017, do 3 de outubro, á realización de campañas de concienciación para a tenza
responsable e para a adopción de animais abandonados e á adquisición de material para a
xestión e manexo dos animais aloxados nos centros de recollida autorizados, así como
proceder á súa convocatoria para o ano 2022 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro
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Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía (código de
procedemento MT811B).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: Ata o 16 de setembro de 2022.

ORDE do 7 de decembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 31
de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e
a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia
competitiva, destinadas ao impulso da boa gobernanza nas
comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 20142020 (código de procedemento MR651C). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 237, 13-12-2021, Páx: 60424)
Destinatarios: Consultar a Orde do 31 de decembro de 2020
Obxecto: Consultar a Orde do 31 de decembro de 2020
Convoca: Consellería do Medio Rural
Prazo: Consultar a Orde do 31 de decembro de 2020

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021 pola que se redistribúen os
créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 29
de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e
se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e
eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos
para o ano 2021 (código de procedemento IN417Y). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 240, 16-12-2021, Páx: 61677)
Destinatarios: Consultar Resolución do 29 de decembro de 2020
Obxecto: Redistribuír os fondos destinados ás subvencións para proxectos de aforro e
eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos para o ano 2021 en
función do volume de solicitudes recibido modificando a táboa do artigo 3.1 da Resolución do
29 de decembro de 2020 (DOG número 10, de 18 de enero de 2021).
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar Resolución do 29 de decembro de 2020

ORDE do 15 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de
vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi),
vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco e se convocan
para o exercicio 2022 (tramitación anticipada) (código de
procedemento IF303A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 248, 28-122021, Páx: 64088)
Destinatarios: As persoas físicas titulares de autorizacións administrativas de transporte
vixentes, documentadas en tarxetas da serie VT-N, expedidas pola Dirección Xeral de
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Mobilidade ou polos servizos de mobilidade competentes.
Obxecto: O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras para a concesión de axudas ás
persoas titulares de autorizacións de transporte da serie VT-N para a adquisición de vehículos
taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero
e vehículos taxi de tipo eco.
Convoca: Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
Prazo: Rematará o 14 de outubro de 2022

RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2021 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia non competitiva, relativas ao Plan de transición a unha
mobilidade eficiente, así como a selección das entidades
colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á
convocatoria para a anualidade 2022 (códigos de procedemento
IN421T e IN421U). (Diario Oficial de Galicia, Num: 235, 09-12-2021,
Páx: 59643)
Destinatarios: a) As persoas físicas con residencia habitual no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia.
b) As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos, que teñan domicilio
social ou algún centro de traballo en Galicia.
Obxecto: Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a
adquisición no ano 2022 de vehículos de transición a unha mobilidade eficiente por parte de
persoas físicas e empresas que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no
articulado desta resolución.
2. A concesión destas axudas realizarase en réxime de concorrencia non competitiva,
segundo a excepción recollida no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia.
3. As solicitudes presentaranse a través dos concesionarios de automóbiles que actuarán
como entidades colaboradoras.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Finalizará o 15 de setembro de 2022

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 14 de decembro de 2021 pola
que se amplían e se redistribúen os créditos orzamentarios por
epígrafes recollidos na Resolución do 11 de maio de 2021 pola que se
establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de
subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o
ano 2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia (código de
procedemento IN421G). (Diario Oficial de Galicia, Num: 243, 21-122021, Páx: 63029)
Destinatarios: Consultar Resolución do 14 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia
número 242, lun 20 de decembro de 2021)
Obxecto: Consultar Resolución do 14 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número
242, lun 20 de decembro de 2021)
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Convoca: Agencia Instituto Energético de Galicia
Prazo: Consultar Resolución do 14 de decembro de 2021

ORDE do 20 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e
se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MT809B).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 249, 29-12-2021, Páx: 64472)
Destinatarios: Poderanse acoller a estas axudas 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: Esta orde ten por 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 2022 (código de
procedemento MT809B).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: 1 mes contado a partir da entrada en vigor desta orde.

ORDE do 20 de decembro de 2021 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 2022 (código de
procedemento MT809E). (Diario Oficial de Galicia, Num: 249, 29-122021, Páx: 64497)
Destinatarios: a) 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).
b) As persoas, físicas ou xurídicas, titulares de explotacións agrarias de autoconsumo onde se
constaten os danos aos cultivos agrícolas producidos polo xabaril.
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 2022.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Un mes contado a partir da entrada en vigor desta orde.

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2021 sobre ampliación do prazo
establecido no artigo 7 da Resolución do 2 de xuño de 2021, pola que
se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas
correspondentes ao programa estatal de axudas para a realización
de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias
(Diario Oficial de Galicia número 112, do 15 de xuño de 2021). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 249, 29-12-2021, Páx: 64715)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 2 de xuño de 2021, pola que se aproba a
convocatoria (Diario Oficial de Galicia número 112, do 15 de xuño de 2021).
Obxecto: Consultar a Resolución do 2 de xuño de 2021, pola que se aproba a convocatoria
(Diario Oficial de Galicia número 112, do 15 de xuño de 2021).
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Convoca: AxencIa Instituto Enerxético de GalIcIa
Prazo: Modificar a data límite que figura no artigo 7.2 da convocatoria de axudas.

ORDE do 3 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para
a conservación, protección e mellora das árbores e formacións
incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras, e se convocan
axudas para o ano 2022 destinadas ás entidades locais (código de
procedemento MT804B). (Diario Oficial de Galicia, Num: 243, 30-122021, Páx: 62939)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias as entidades locais, propietarias de elementos
incluídos no Catálogo galego de árbores senlleiras na data de publicación desta orde. Tamén
poderán ser beneficiarias as agrupacións de entidades locais (agrupación, asociación,
mancomunidade, consorcio, fusión ou calquera outra similar).
Obxecto: Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións
encamiñadas á conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no
Catálogo galego de árbores senlleiras regulado polo Decreto 67/2007, do 22 de marzo, así
como proceder á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MT804B)
destinadas ás entidades locais.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde.

ORDE do 13 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de axudas a pemes, autónomos,
asociacións e fundacións de Galicia para o financiamento de
actuacións destinadas á preparación para a reutilización e reciclaxe
de residuos téxtiles recollidos separadamente,
cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de
recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación,
transformación e resiliencia, financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de
concorrencia competitiva por anticipado de gasto
para o ano 2022 (código de procedemento MT975L). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 238, 14-12-2021, Páx: 61025)
Destinatarios: Con carácter xeral poderán ser beneficiarias destas axudas as pequenas e
medianas empresas (pemes), segundo a definición establecida pola Comisión Europea no
artigo 1 do anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014,
polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado interior en
aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado da UE (Regulamento xeral de exención por
categorías), calquera que for súa forma xurídica, que, cumprindo o establecido neste artigo,
desenvolvan ou materialicen o proxecto ou actuación obxecto da subvención no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Obxecto: a) Liña 1: Proxectos de construción de novas instalacións de preparación para a
reutilización de residuos téxtiles así como de ampliación das existentes para incluír liñas de
preparación para reutilización de residuos téxtiles recollidos separadamente.
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b) Liña 2: Proxectos de construción de instalacións de reciclaxe de residuos téxtiles recollidos
separadamente.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Ata o 31 de xaneiro de 2022.

ORDE do 1 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia
para o financiamento de actuacións en materia de residuos de
competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao
Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de
recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola
Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria
en réxime de concorrencia competitiva por anticipado de gasto para
o ano 2022 (código de procedemento MT975J). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 238, 14-12-2021, Páx: 60957)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias as entidades locais municipais e supramunicipais e
agrupacións de entidades locais de Galicia, de conformidade coas competencias que lles
correspondan en materia de xestión de residuos. Se a entidade ten as competencias en
materia de xestión de residuos delegadas noutra entidade, será esta última a que poderá
solicitar estas axudas.
Obxecto: a) Liña 1. Aceites: proxectos de implantación ou mellora da recollida separada de
aceite de cociña usado xerado no ámbito doméstico, do comercio e servizos, para destinalo á
valorización para a obtención de biocarburante.
b) Liña 2. Téxtiles: proxectos de implantación ou mellora da recollida separada da fracción de
residuos téxtiles dos residuos municipais para destinalos a preparación para á reutilización ou
reciclaxe.
c) Liña 3. Puntos limpos móbiles: proxectos destinados a favorecer a prevención, a recollida
separada e a adecuada clasificación de fluxos especiais de residuos municipais a través da
adquisición de puntos limpos móbiles para a mellora e ampliación dos servizos prestados pola
rede galega de puntos limpos existentes para a reutilización ou reciclaxe.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Ata o 31 de xaneiro de 2022.

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2021 pola que se convocan
distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para
o ano 2022 (códigos de procedemento VI408H e VI408N). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 250, 30-12-2021, Páx: 65168)
Destinatarios: 1. No ámbito da ARI dos Camiños de Santiago:
a) As comunidades de persoas propietarias e as agrupacións de comunidades de persoas
propietarias.
b) As agrupacións de persoas propietarias.
c) As persoas físicas propietarias de edificios ou vivendas.
2. No ámbito da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas, ademais das recollidas no punto
anterior, tamén poderán ser persoas beneficiarias das subvencións nesta convocatoria:
– As persoas físicas con algún dereito real sobre un edificio ou vivenda situada neste ámbito.
– As persoas titulares dunha concesión sobre un edificio ou vivenda situada neste ámbito.
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2. No ámbito da área de rehabilitación integral (en diante, ARI) da Ribeira Sacra:
a) As comunidades de persoas propietarias e as agrupacións de comunidades de persoas
propietarias.
b) As agrupacións de persoas propietarias.
Obxecto: -Estas subvencións están dirixidas a financiar, no marco Programa de fomento da
rexeneración e renovación urbana e rural do Plan 2018-2021, actuacións de rehabilitación ou
renovación de edificios e vivendas situadas nos ámbitos das ARI dos Camiños de Santiago e
do Parque Nacional das Illas Atlánticas (código de procedemento VI408H).
As bases reguladoras das subvencións obxecto desta convocatoria están recollidas na
Resolución do 20 de xuño de 2019 (DOG núm. 124, do 2 de xullo).
-Estas subvencións están dirixidas a financiar, no marco do Programa de fomento da
rexeneración e renovación urbana e rural do Plan 2018-2021, actuacións de rehabilitación e
renovación de edificios e vivendas situadas no ámbito da ARI da Ribeira Sacra (código de
procedemento VI408N).
As bases reguladoras das subvencións obxecto desta convocatoria están recollidas na
Resolución do 22 de xuño de 2020 (DOG núm. 130, do 2 de xullo).
Convoca: Instituto Galego de Vivenda e Solo
Prazo: Comezará o 1 de febreiro de 2022 e rematará o 30 de setembro de 2022.

Estatal
Constitúe #TuEmpresaVerde II Edición
Destinatarios: Persoas emprendedoras que queiran constituír unha empresa verde
(sociedade ou autónomo/a) e contribuír a unha recuperación verde e á conservación da
biodiversidade.
Obxecto: Servizo de apoio gratuíto á tramitación da constitución dunha empresa verde.
Convoca: Red Emprendeverde
Prazo: Prazo de inscrición ata o 11 de febreiro de 2022

Programa DUS 5000
Destinatarios: Concellos, deputacións, mancomunidades, cabidos, consellos insulares e
outras entidades públicas de municipios menores de 5.000 habitantes ou de municipios non
urbanos de ata 20.000, cuxos núcleos de poboación non cheguen a 5.000 habitantes e teñan
a consideración de municipios de reto demográfico.
Obxecto: As axudas teñen como obxectivo impulsar a transición enerxética nestas zonas e
subvencionarán proxectos de mellora da eficiencia enerxética, o desenvolvemento de
instalacións de enerxías renovables e o fomento da mobilidade sostible
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
Prazo: Do 5 de novembro de 2021 ata o 4 de novembro de 2022.

Orde TED/1427/2021, do 17 de decembro, pola que se aproban as
bases reguladoras do programa de incentivos a proxectos de
electrificación de frotas de vehículos lixeiros (Programa MOVES
FROTAS), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e
Resiliencia. (Boletín Oficial del Estado, Num: 305, 22-12-2021, Páx:
159064)
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Destinatarios: Poderán ser beneficiarios do programa de incentivos previsto polas bases
reguladoras establecidas por esta orde as seguintes persoas xurídicas sempre que realicen
algunha das actuacións subvencionables detalladas no anexo I: a) Todo tipo de empresas con
personalidade xurídica propia (micro, pequena, mediana e gran empresa)
b) O sector público institucional, a que se refire o artigo 2.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro,
de Réxime Xurídico do Sector Público.
Obxecto: Establecemento das bases reguladoras para a selección e concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas correspondentes ao Programa de Incentivos a
proxectos de electrificación de frotas de vehículos lixeiros (Programa MOVES Frotas)
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Señalaráse na convocatoria

Real Decreto 1126/2021, do 21 de decembro, polo que se modifica o
Real Decreto 149/2021, do 9 de marzo, polo que se regula o
programa de axudas para a realización de actuacións de eficiencia
enerxética en explotacións agropecuarias e acórdase a concesión
directa das axudas deste programa ás comunidades autónomas.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 305, 22-12-2021, Páx: 158527)
Destinatarios: Consultar o Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo
Obxecto: Consultar o Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Consultar o Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo

Orde TED/1446/2021, do 22 de decembro, pola que se aproban as
bases reguladoras para a concesión de axudas do programa de
incentivos a proxectos piloto singulares de comunidades enerxéticas
(Programa CE Implementa), no marco do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia. (Boletín Oficial del Estado, Num: 308,
24-12-2021)
Destinatarios: Consultar Artigo 6. Beneficiarios
Obxecto: O obxecto desta orde é aprobar as bases reguladoras para a concesión de axudas
do Programa de Incentivos a proxectos piloto singulares de comunidades
enerxéticas (CE IMPLEMENTA), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e
Resiliencia ( PRTR), dentro do seu Compoñente 7, Reforma 3, desenvolvemento das
comunidades enerxéticas, que contemplen a realización de, polo menos, unha das actuacións
previstas en calquera das catro primeiras áreas especificadas no anexo I.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Tres meses dende a data de publicación do extracto da convocatoria no BOE.

Extracto da Resolución 17 de Decembro de 2021 da Dirección da
Fundación Biodiversidad, F. S. P., pola que se publica a convocatoria
de subvencións, en concorrencia competitiva, para restauración de
ecosistemas fluviais e redución do risco de inundación nas contornas
urbanas españois a través de solucións baseadas na natureza, no

33 de 50

CONVOCATORIAS
marco do Plan de Recuperación, Transformación e ResilienciaFinanciado pola Unión
Europea-NextGenerationEU 2021. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 304, 21-12-2021, Páx: 75765)
Destinatarios: Consultar o punto primeiro do extracto - Beneficiarios
Obxecto: Axudas para o fomento de actuacións dirixidas á restauración de ecosistemas
fluviais e á redución do risco de inundación en contornas urbanas españois a través de
solucións baseadas na natureza. Estas actuacións, que poderán ser levadas a cabo naqueles
tramos fluviais onde resulten máis efectivas, deben necesariamente contribuír á mellora do
estado ecolóxico do sistema fluvial.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Sesenta días hábiles a partir do día seguinte á data de publicación deste extracto no
BOE.

Real Decreto 1125/2021, do 21 de decembro, polo que se regula a
concesión de subvencións directas ás empresas distribuidoras de
enerxía eléctrica para a realización de investimentos de dixitalización
de redes de distribución de enerxía eléctrica e en infraestruturas
para recárgaa do vehículo eléctrico con cargo aos fondos do Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 305, 22-12-2021, Páx: 158507)
Destinatarios: Poderán ser entidades beneficiarias das subvencións reguladas neste real
decreto as empresas distribuidoras de enerxía eléctrica rexistradas no Rexistro
Administrativo de Distribuidores a que se refire o artigo 39.4 da Lei 24/2013, do 26 de
decembro.
Obxecto: Concesión directa de subvencións ás empresas distribuidoras de enerxía eléctrica
para realizar investimentos en proxectos innovadores de dixitalización de redes de
distribución e en infraestruturas para recárgaa do vehículo eléctrico en puntos de potencia
superior a 250 kW de acceso público que, de acordo coa normativa, o distribuidor teña o
deber de desenvolver e sufragar, con cargo aos fondos do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Convenio vixente durante catro anos.

Orde CIN/1502/2021, do 27 de decembro, pola que se aproban as
bases reguladoras da concesión de axudas públicas a proxectos de
colaboración público-privada, do Programa Estatal para Impulsar a
Investigación Científico-Técnica e a súa Transferencia, do Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 20212023, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e
Resiliencia, e pola que se aproba a convocatoria de tramitación
anticipada correspondente ao ano 2021. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 314, 31-12-2021, Páx: 168189)
Destinatarios: Consultar o Artigo 5. Requisitos das entidades beneficiarias, desta orde.
Obxecto: Establecer as bases da concesión, seguimento e xustificación das axudas a
proxectos de colaboración público-privada, do Programa Estatal para Impulsar a Investigación
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Científico-Técnica e a súa Transferencia,
Subprograma Estatal de Transferencia de
Coñecemento, do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación para o
período 2021-2023.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: As solicitudes presentaranse na forma e no prazo establecido na convocatoria.

Extracto da Orde CIN/1360/2021, do 3 de decembro, pola que se
aproba a convocatoria 2021 de axudas a proxectos estratéxicos
orientados á transición ecolóxica e á transición dixital. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 293, 09-12-2021, Páx: 72358)
Destinatarios: Poderán ser entidades beneficiarias das axudas, de conformidade co
artigo 3 das bases reguladoras, os organismos públicos de investigación, as
universidades públicas e privadas, as entidades e institucións sanitarias públicas
e privadas, os Institutos de investigación sanitaria acreditados, os Centros
Tecnolóxicos de ámbito estatal e Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica de ámbito
estatal, e outros centros de I+D+i, públicos e privados.
Tamén poderán ser entidades beneficiarias os centros de I+D a que se refire
a disposición adicional décimo cuarta da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da
Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, e os centros públicos de I+D+i de investigación agraria
ou alimentaria dependentes das Comunidades Autónomas,
integrados no sistema INIA-CCAA.
Obxecto: As axudas teñen como obxecto financiar a realización de proxectos
estratéxicos orientados á transición ecolóxica e á transición dixital. Os
proxectos poderán ser de dous tipos, dependendo do perfil do investigador/a principal que
lidere o equipo de investigación:
a) Proxectos tipo A, liderados por mozos investigadores ou investigadoras.
b) Proxectos tipo B, liderados por investigadores ou investigadoras
consolidadas.
Orde CIN/1360/2021, do 3 de decembro, pola que se aproban as bases
reguladoras.
Convoca: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Prazo: Ata o 19 de xaneiro de 2022 ás 14:00 horas (hora peninsular española).

Real Decreto 1105/2021, do 14 de decembro, polo que se regula a
concesión directa de subvencións no ámbito da transición ecolóxica
para actividades de interese xeral consideradas de interese social,
financiadas con cargo á cota íntegra do Imposto sobre Sociedades,
prevista na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 299, 15-12-2021, Páx: 153618)
Destinatarios: Artigo 3. Persoas beneficiarias e actuacións a financiar.
Obxecto: Este real decreto ten por obxecto regular a concesión directa, con carácter
excepcional e por razóns de interese público e social, de cinco subvenciones de carácter
singular, a favor das entidades beneficiarias que figuran no apartado 1 do artigo 3, e para as
actuacións mencionadas nos apartados 2 e 3 do mesmo artigo, destinadas ao fomento da
investigación científica e técnica en materia de defensa, protección do medio ambiente e
sustentabilidade, cunha especial atención ás consecuencias derivadas da actual crise
sanitaria provocada pola pandemia do COVID-19, con fortes repercusións no medioambiente.

35 de 50

CONVOCATORIAS
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Consultar ligazón

Real Decreto 1124/2021, do 21 de decembro, polo que se aproba a
concesión directa ás comunidades autónomas e ás cidades de Ceuta
e Melilla de axudas para a execución dos programas de incentivos
para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas
en diferentes sectores da economía, no marco do Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 305, 22-12-2021, Páx: 158454)
Destinatarios: Será de aplicación en todo o territorio nacional, de conformidade co
consensuado coas comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla na Conferencia
Sectorial de Enerxía celebrada o 5 de Julio de 2021.
Obxecto: Este real decreto ten por obxecto aprobar os programas de incentivos para a
implantación de instalacións renovables térmicas en diferentes sectores da economía,
incluíndo o sector público, de conformidade co disposto no artigo 18.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Consultar ligazón

Real Decreto 1155/2021, do 28 de decembro, polo que se establecen
as bases reguladoras das subvencións a agrupacións de entidades
que realicen proxectos en materia de crecemento azul no sector
pesqueiro e da acuicultura, e convócanse para 2022 e 2023. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 312, 29-12-2021, Páx: 165907)
Destinatarios: a) Entidades públicas ou privadas que teñan en vigor un protocolo xeral de
actuación en materia de crecemento azul coa Secretaría Xeral de Pesca, que se recollen no
anexo I.
b) Calquera entidade pública ou privada de ámbito nacional relacionada co sector da pesca e
a acuicultura, incluíndo a transformación e comercialización dos produtos.
Obxecto: Mellorar a sustentabilidade, a competitividade e a resiliencia dos sectores
agroalimentario e pesqueiro desde o punto de vista económico, ambiental e social.
Para alcanzar este obxectivo, os investimentos e reformas deste compoñente céntranse nos
elementos seguintes:
a) Mellorar a eficiencia e a sustentabilidade do regadío;
b) Impulsar a sustentabilidade e competitividade da agricultura e a gandería;
c) Adoptar unha estratexia para fomentar a dixitalización do sector agroalimentario e do
medio rural no seu conxunto; e
d) Impulsar a sustentabilidade, a investigación, a innovación e a dixitalización do sector
pesqueiro.
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Prazo: Consultar ligazón

Orde CIN/1360/2021, do 3 de decembro, pola que se aproban as
bases reguladoras da concesión de axudas públicas a proxectos
estratéxicos orientados á transición ecolóxica e á transición dixital,
do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación
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para o período 2021-2023, no marco do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia, e pola que se aproba a convocatoria de
tramitación anticipada correspondente ao ano 2021 destas axudas.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 291, 06-12-2021, Páx: 150407)
Destinatarios: Poderán ter a condición de beneficiarios os organismos de investigación e de
difusión de coñecementos de acordo coa definición establecida no anexo I desta orde.
Obxecto: Aprobar as bases reguladoras para a concesión de axudas públicas a proxectos
estratéxicos orientados á transición verde e á transición dixital, do Programa Estatal para
Impulsar a Investigación Científico-Técnica e a súa Transferencia, no marco do Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia e aprobar a convocatoria correspondente ao ano
2021.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: Do 16 de decembro de 2021 ao 19 de xaneiro de 2022 ás 14:00 horas (hora
peninsular española).

Orde TED/1476/2021, do 27 de decembro, pola que se regulan as
bases para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, dirixidas a proxectos de infraestruturas ambientais,
sociais e dixitais en municipios de zonas afectadas pola transición
enerxética no marco do Plan de Recuperación, Transformación e
Resiliencia, e procédese á convocatoria das mesmas. (Boletín Oficial
del Estado, Num: 312, 29-12-2021, Páx: 166683)
Destinatarios: Consultar Artigo 3. Entidades beneficiarias
Obxecto: As axudas reguladas nesta orde teñen como finalidade, ademais da recuperación
da economía tras a pandemia provocada pola COVID-19, paliar os impactos que a transición
enerxética poida ter sobre os municipios afectados polos peches e sobre a poboación destes
e impulsar a transformación destas zonas para que sexan modelo e protagonistas da
transición enerxética, orientando os servizos
públicos municipais cara á innovación, o apoio ao emprendemento e a retención de
poboación, a dixitalización e o medio ambiente. O fin último é reter, recuperar e atraer
poboación para estes municipios.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Consultar ligazón

Real Decreto 1103/2021, do 14 de decembro, polo que se modifica o
Real Decreto 169/2018, do 23 de marzo, polo que se establecen as
bases reguladoras para a concesión de subvencións á execución de
proxectos de innovación de interese xeral por grupos operativos da
Asociación Europea para a Innovación en materia de produtividade e
sostibilidade agrícolas. (Boletín Oficial del Estado, Num: 299, 15-122021, Páx: 153576)
Destinatarios: Consultar o Real Decreto 169/2018 (ver pestana MODIFICA A).
Obxecto: Modifícase o obxecto das subvencións (ver punto un deste real decreto).
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
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Prazo: Establecerase na convocatoria correspondente

Real Decreto 1074/2021, do 7 de decembro, polo que se regula a
concesión directa de subvencións destinadas ao financiamento de
proxectos sustentables de mantemento e rehabilitación do
patrimonio histórico con uso turístico, no marco
do Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia (Boletín Oficial del
Estado, Num: 293, 08-12-2021, Páx: 150937)
Destinatarios: Consultar Artigo 3. Entidades Beneficiarias
Obxecto: Este real decreto ten por obxecto regular a concesión directa de subvencións
con carácter excepcional e por razóns de interese público, social e económico para a
rehabilitación e mellora de bens de patrimonio histórico, e en concreto para a rehabilitación
e mellora de bens de interese cultural de titularidade pública, no marco do Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia.
Convoca: Ministerio de Industria, Comercio e Turismo
Prazo: Consultar norma.

Orde TED/1444/2021, do 22 de decembro, pola que se aproban as
bases reguladoras para a concesión de axudas correspondentes ao
programa de incentivos á cadea de valor innovadora e de
coñecemento do hidróxeno
renovable no marco do Plan de Recuperación, Transformación e
Resiliencia. (Boletín Oficial del Estado, Num: 308, 24-12-2021)
Destinatarios: Consultar Artigo 5. Beneficiarios
Obxecto: – Programa de incentivos 1: Capacidades, Avances Tecnolóxicos e implantación de
liñas de ensaio e/ou fabricación;
– Programa de incentivos 2: Deseño, demostración e validación de mobilidade
propulsada por hidróxeno;
– Programa de incentivos 3: Grandes demostradores de electrólises – proxectos
innovadores de produción de hidróxeno renovable;
– Programa de incentivos 4: Retos de investigación básica-fundamental, pilotos
innovadores e a formación en tecnoloxías habilitadoras clave dentro da cadea de valor.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Dous meses, contados dende a data fixada na correspondente convocatoria.

Orde TED/1445/2021, do 22 de decembro, pola que se aproban as
bases reguladoras para a concesión de axudas correspondentes ao
programa de incentivos a proxectos pioneiros e singulares de
hidróxeno renovable no marco do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia. (Boletín Oficial del Estado, Num: 308,
24-12-2021)
Destinatarios: Consultar Artigo 5. Beneficiarios
Obxecto: As axudas reguladas nesta Orde de Bases terán como finalidade contribuír
aos obxectivos marcados no Investimento 1 da Compoñente 9 do Plan de Recuperación:
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substituír combustibles fósiles por fontes renovables para lograr unha menor dependencia
enerxética do petróleo e reducir as emisións de CO2.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Dous meses, contados dende a data fixada na correspondente convocatoria.

Orde TED/1447/2021, do 22 de decembro, pola que se aproban as
bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos
innovadores de I+D de almacenamento enerxético no marco do Plan
de Recuperación, Transformación e Resiliencia. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 308, 24-12-2021)
Destinatarios: Consultar Artigo 4. Beneficiarios
Obxecto: O obxecto destas bases é a regulación da concesión de axudas públicas
para proxectos de I+D relativos ao despregamento do almacenamento enerxético, no marco
do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, dentro da compoñente 8,
investimento 1 para o despregamento do almacenamento enerxético, e contribuíndo á
consecución dos obxectivos 125 e 126 de anexo II da Decisión de Execución do Consello
relativa á aprobación da avaliación do plan de recuperación e resiliencia de España, do 6 de
xullo de 2021.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Non poderá ser inferior a vinte días nin superior a tres meses

Unión europea
Subvencións para proxectos EMFAF-PJG EMFAF -Plan de acción da
Estratexia Marítima Atlántica
Destinatarios: Os proxectos e as súas actividades deben centrarse no Atlántico e incluír
polo menos dous Estados membros da UE na Estratexia Marítima Atlántica (Francia, Irlanda,
Portugal e España).
Obxecto: Apoiar o desenvolvemento e a adopción de usos múltiples entre as enerxías
renovables mariñas (especialmente as emerxentes como ondas, mareas e vento flotante) e
outras actividades de economía azul e / ou con protección da natureza (por exemplo, áreas
mariñas protexidas).
Convoca: Comisión Europea
Prazo: Ata o 12 de xaneiro de 2022

Convocatoria
sobre
ecosistema
mariño

alimentos
innovadores
e
de
augas
libres

procedentes

do

Destinatarios: Consultar na web da convocatoria.
Obxecto: En liña cos obxectivos do Pacto Verde Europeo, a estratexia da granxa á mesa para
un sistema alimentario xusto, saudable e respectuoso co medio ambiente, a estratexia de
bioeconomía da UE e a estratexia de crecemento azul, a propostas deberán apoiar a
produción de produtos do mar respectuosos co medio ambiente, inclusivos, seguros e
saudables a través da innovación na cadea de subministración.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: Ata o 15/02/2022
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Internacional
Procuras de socios tecnolóxicos para 3 proxectos de I+D, en
tecnoloxía enerxética e con liderado en empresas de Turquía
Destinatarios: A empresa ENERJISA de Turquía busca socios tecnolóxicos adicionais en
España para o desenvolvemento de proxectos de I+D+i que acaben nun demostrador ata a
fase de prototipo.
Os proxectos enmárcanse no programa internacional Eureka dentro da agrupación industrial
EUROGIA e seguirán as regras que impón devandito programa, sendo asesorados e valorados
inicialmente polo comité técnico da devandito agrupación industrial.
Obxecto: O resumo de cada proxecto é o seguinte.
P1- TREEMING.
Desenvolvemento dunha metodoloxía para a prevención e actuación dos equipos de
mantemento e limpeza da selvicultura circundante ao percorrido das liñas de alta tensión.
P2- FARMER- STATION.
Desenvolvemento dun contedora móbil para uso en granxas ou lugares remotos onde non
chega ou é deficiente a subministración eléctrica .
P3- OFFGRID- FAST- CHARGER.
Desenvolvemento dun sistema individual de recarga rápida de vehículos eléctricos por medio
da electricidade xerada por autoconsumo procedente dunha instalación de cuberta solar
fotovoltaica.
Convoca: EUROGIA. Información: contact@eurogia.com ; antonio.gomez@cdti.es

Procura de empresa española para proxecto bilateral hispanomarroquí de I+D para optimización e inspección de plantas
fotovoltaicas
Destinatarios: Búscase empresa española para proxecto de I+D bilateral coa Facultade de
Ciencias da Université Cadi Ayyad de Marrakech e o Departamento de Física da Materia
Condensada da Escola de Enxeñeiros Industriais da Universidade de Valladolid. Estes grupos
teñen unha importante experiencia no desenvolvemento de ferramentas optimizadas de
operación e mantemento preditivo de plantas fotovoltaicas e na utilización de
electroluminiscencia para a detección in situ de defectos nos paneis fotovoltaicos en plantas
en operación.
Obxecto: A proposta ten o obxectivo de ser presentada á convocatoria bilateral INNO
ESPAMAROC ENERGY: acordo do CDTI con IRESEN, o Instituto de Investigación en Enerxía
Solar e Novas Enerxías de Marrocos para financiar proxectos de I+D executados por
consorcios hispano-marroquís.
Convoca: Université Cadi Ayyad de Marrakech e Universidade de Valladolid
Prazo: A convocatoria estará aberta do 1 de xaneiro ao 7 de abril de 2022.

CONCURSOS PÚBLICOS
Internacional
Cuarta chamada conxunta INNO ESPAMAROC para proxectos de I+D
no sector da sustentabilidade e enerxías renovables entre Marrocos
e España
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Destinatarios: Entidades marroquíes e empresas españolas
Obxecto: Aberta ao sector da Sustentabilidade e Enerxías Renovables, permitirá seleccionar
e financiar proxectos de I+D en colaboración efectiva.
Convoca: CDTI e IRESEN de Marruecos
Prazo: Entre o 1 de xaneiro e o 7 de abril de 2022.

EMPREGO PÚBLICO
Local
Convocatoria para a provisión con carácter interino e a creación das
bolsas de emprego: Técnico/a de Medio Ambiente, concello de
Tomiño. (BOP Pontevedra, Num: 246, 22-12-2021)
Destinatarios: O texto completo das bases da convocatoria pódense consultar na seguinte
ligazón:
https://tomino.sedelectronica.gal/board
Obxecto: Bases das convocatorias para a provisión
con carácter interino e a creación das bolsas de emprego das seguintes prazas:
• Funcionario interino Técnico/a de xestión.
• Funcionario interino Técnico/a de Medio Ambiente
Convoca: Concello de Tomiño
Prazo: 10 días hábiles

Galicia
ANUNCIO de proceso selectivo dunha praza de tractorista para a
limpeza de praias, persoal laboral fixo descontinuo (execución de
entenza). (Diario Oficial de Galicia, Num: 243, 21-12-2021, Páx:
63261)
Destinatarios: Boletín Oficial da provincia da Coruña núm. 237, do 15 decembro de 2021,
publicáronse integramente as bases que rexerán o proceso para seleccionar un tractorista de
limpeza de praias, persoal laboral fixo descontinuo (execución de sentenza), polo sistema de
concurso-oposición.
Obxecto: Boletín Oficial da provincia da Coruña núm. 237, do 15 decembro de 2021,
publicáronse integramente as bases que rexerán o proceso para seleccionar un tractorista de
limpeza de praias, persoal laboral fixo descontinuo (execución de sentenza), polo sistema de
concurso-oposición.
Convoca: Concello de Rianxo
Prazo: Vinte (20) días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no
BOE.

ANUNCIO da convocatoria para a provisión, polo sistema de libre
designación, do posto de xefe/a do Servizo de Disciplina Urbanística
e Medioambiental. (Diario Oficial de Galicia, Num: 250, 30-12-2021,
Páx: 65274)
Destinatarios: Consultar Boletín Oficial da provincia número 231, do 29 novembro de 2021.
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Obxecto: No Boletín Oficial da provincia número 231, do 29 novembro de 2021, publicáronse
as bases do proceso selectivo
Convoca: Concello de Pontevedra
Prazo: Quince (15) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do
anuncio da convocatoria no BOE.

Estatal
Resolución do 21 de outubro de 2021, da Secretaría de Estado de
Seguridade, pola que se aproban, para o ano 2022, o calendario e as
bases das convocatorias das probas de selección para Gardas Rurais
e as súas especialidades. (Boletín Oficial del Estado, Num: 277, 1911-2021, Páx: 142514)
Destinatarios: Consultar os destinatarios e requisitos de participación nas bases da
convocatoria.
Obxecto: Aprobar para o ano 2022 o calendario de convocatorias das probas de selección
para gardas rurais e as súas especialidades
Convoca: Ministerio de Interior
Prazo: 1. Do 7 ao 20 de marzo de 2022. 2. Do 5 ao 18 de setembro de 2022.

PREMIOS
Outras CCAA
17º concurso fotográfico sobre aves da FIO de Monfragüe
Destinatarios: A participación está aberta a todas as persoas, afeccionadas ou profesionais
da fotografía, que sexan autoras das imaxes presentadas e posúan os dereitos das mesmas,
sen ningunha restrición de axencias ou empresas, segundo as bases do certame.
Obxecto: A temática segue dedicada ás aves silvestres e mantéñense as cinco categorías a
concurso: C1 "Retratos de aves"; C2 "Aves na súa contorna"; C3 "Aves en acción"; C4
"Visión artística das aves"; e C5 "Novos fotógrafos", para menores de 18 anos.
Convoca: Dirección Xeral de Turismo de Estremadura no marco da Feira Internacional de
Turismo Ornitolóxico ( FIO) do Parque Nacional de Monfragüe
Prazo: As imaxes poderanse enviar ata o próximo 16 de xaneiro.

Estatal
Extracto da Orde do 16 de decembro de 2021, pola que se convoca
para o ano 2021 a concesión dos Premios Nacionais de Medio e de
Enerxía. (Boletín Oficial del Estado, Num: 302, 18-12-2021, Páx:
75028)
Destinatarios:
Consultar
as
bases
:https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/60101

reguladoras

Obxecto: Convocar para o exercicio 2021, en réxime de concorrencia competitiva, os
Premios Nacionais de Medio Ambiente 2021 e o Premio Nacional de Enerxía 2021 nas súas
correspondentes modalidades: «Lucas Mallada de Economía e Medio Ambiente», «Félix
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Rodríguez de la Fuente de Conservación da Natureza» e «María do Rosario Heras de Enerxía».
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Dez días hábiles, a partir do día seguinte á data de publicación deste extracto no BOE.

Orde TED/1343/2021, do 25 de novembro, pola que se establecen as
bases reguladoras dos Premios Nacionais de Medio e de Enerxía, e
regúlanse os Premios Extraordinarios de Medio e de Enerxía. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 288, 02-12-2021, Páx: 149185)
Destinatarios: Consultar o art. 5 da orde.
Obxecto: 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Nacionais de Medio Ambiente e de Enerxía
que teñen as seguintes modalidades:
a) «Lucas Mallada de Economía e Medio Ambiente»
b) «Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación da Natureza»,
c) «María do Rosario Heras de Enerxía»
2. Así mesmo, regúlase nesta orde a concesión dos Premios Extraordinarios de Medio
Ambiente e de Enerxía.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Consultar o art. 6 da orde.

Unión europea
European Green Leaf Award (EGLA) 2024 - Premio Folla Verde
Europea
Destinatarios: Cidades dos Estados membros da UE, países candidatos da UE, Islandia,
Liechtenstein, Noruega e Suíza.
Obxecto: Está aberto a pobos e cidades con entre 20.000 e ata 100.000 habitantes, para
recoñecer e promover os seus esforzos cara a unha mellor xestión ambiental e resultados.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Ata as 23:59 CET (GMT +1) do 25 de marzo de 2022.

European Green Capital Award 2024 (EGCA) - Premio Capital Verde
Europea
Destinatarios: Aberto a cidades de Europa que teñen mais de 100,000 habitantes.
Cidades dos Estados membros da UE, países candidatos da UE, Islandia, Liechtenstein,
Noruega e Suíza.
Obxecto: Os obxectivos do premio European Green Capital Award son:
a) Recompensar ás cidades que teñan un historial constante de lograr altos estándares
ambientais;
b) Alentar ás cidades para comprometerse con obxectivos ambiciosos e continuos para unha
maior mellora ambiental e desenvolvemento sostible;
c) Proporcionar un modelo para seguir para inspirar a outras cidades e promover as mellores
prácticas e experiencias en todas as demais cidades europeas.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: 23:59 CET (GMT +1) do 25 de marzo de 2022
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
Exposición itinerante reservas de biosfera
Contido: A mostra é unha iniciativa da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en
colaboración co Centro de extensión universitaria e divulgación ambiental de Galicia (Ceida), para
celebrar o 50 aniversario da creación do programa sobre o Home e a Biosfera (MaB) da Unesco.
O luns 13 de decembro chegará a Vigo, Santiago de Compostela do 18 ao 21 deste mes; en
Ferrol poderá visitarse desde o 23 ao 26; na Coruña permanecerá a partir do 28 de decembro ata
o 2 de xaneiro; e pechará o seu itinerario na cidade de Pontevedra, onde se poderá visitar no
primeiro mes de 2022.
Organizador: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,

Estatal
9ª EDICIÓN: TALLER GRATUITO · Instrumentos de Financiación para a
I+D+i
Contido: Coñecer as oportunidades que brindan os fondos de europeos de recuperación e como
a túa empresa pódese beneficiar destas axudas para innovar no teu negocio e mellorar a túa
competitividade.
Lugar: Online
Organizador: AIMPLAS
Inscrición: 19 de xaneiro de 2022 ou ata completar aforo
Data de inicio: 20-01-2022
Data de fin: 20-01-2022

Internacional
2022 Ano Internacional do Vidrio
Contido: IYOG, polas súas siglas en inglés, conta co obxectivo de recoñecer a súa importancia en
sectores como o aeroespacial, a industria automotriz, o coidado da saúde e a arquitectura, entre
outros.
Organizador: ONU

CONGRESOS
Internacional
Noveno Cumio Mundial dos Océanos
Contido: Este evento mundial reunirá á sección representativa máis ampla da comunidade
oceánica, desde empresas ata científicos, gobernos, investidores e a sociedade civil. Ningún outro
evento rivaliza co seu contido desafiante e a súa audiencia diversa e de alto nivel, ou a súa
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influencia e impacto na aceleración do progreso cara a unha economía oceánica sostible. O seu
obxectivo é cambiar a forma en que se fan negocios no océano, dando forma e promovendo a
forma en que os gobernos, as empresas e as organizacións de conservación traballan xuntos para
dar forma á “economía azul”.
Lugar: Centro de Congresos de Lisboa, Portugal
Organizador: World Ocean Initiative
Data de inicio: 01-03-2022
Data de fin: 03-03-2022

CURSOS
Galicia
RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2021 pola que se publica o Plan
de formación para o ano 2022.
Contido: O Plan de formación continua da EGAP recolle as actividades formativas.
para acceder ás accións formativas recollidas neste plan será preciso formalizar a
correspondente matrícula, despois de que se publiquen no Diario Oficial de Galicia as
correspondentes convocatorias.
Lugar: Online
Organizador: Escola Galega de Administración Pública

FEIRAS
Unión europea
Urban Future Helsingborg 22
Contido: H22 é unha iniciativa importante de Helsingborg e os seus cidadáns para desenvolver a
cidade do futuro.Ten como obxectivo resolver os numerosos desafíos de sustentabilidade mentres
mellora a calidade de vida. H22 consta de dous partes:
-H22 é unha iniciativa de innovación para toda a cidade.
Trátase do camiño cara a converterse nunha cidade sostible e dun gran esforzo de colaboración
entre cidadáns, empresas e municipio.
-H22 é unha City Expo.
Lugar: Helsingborg (Suecia)
Organizador: Urban Future
Data de inicio: 01-06-2022
Data de fin: 03-06-2022

SEMINARIOS
Internacional
I Seminario Internacional de Biotecnoloxía
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Contido: Neste Seminario abordaranse os retos e oportunidades que expón a biotecnoloxía no
sector do plástico, en canto á xestión e posibles tratamentos de residuos do sector, e as
tendencias e iniciativas que se están poñendo en marcha a nivel internacional para alcanzar os
obxectivos marcados a nivel europeo.
Organizador: AIMPLAS
Inscrición: Ata o 28 de febreiro 2022 ou ata completar aforo
Data de inicio: 01-03-2022
Data de fin: 02-03-2022

XORNADAS
Estatal
III Edición XORNADA PLASTICULTURA · Implantación da Política
Agraria Común, PAC
Contido: A política agraria común PAC pasa a ser unha política orientada á consecución de
resultados concretos, vinculados a tres obxectivos xenerais.
Xunto coa estratexia Farm to Fork (‘da granxa á mesa’) e en consonancia co Pacto Verde
Europeo proponse un plan que quere promover un sistema alimentario “san e sustentable”.
Este plan establece obxectivos concretos, como reducir un 50% o uso e o risco de praguicidas, un
20% o uso de fertilizantes e un 50% as vendas dos antimicrobianos utilizados na gandería e a
acuicultura, ademais de lograr que unha cuarta parte das terras agrícolas destínese a produción
ecolóxica.
Lugar: Online
Organizador: AIMPLAS
Inscrición: Ata o 9 de febreiro 2022 ou ata completar aforo
Data de inicio: 10-02-2022
Data de fin: 10-02-2022

OUTRAS ACTIVIDADES
Estatal
#IdeasConama2022
¡Participa!

-

Empezamos

a

construir

Conama

2022.

Contido: Conama 2022 xa se puxo en marcha, o maior encontro ambiental do país. Terá lugar do
21 ao 24 de novembro de 2022, onde se conmemorará o seu 30º aniversario. Como en cada
edición, queren que sexa un evento participativo, incluída esta fase inicial na que se busca
identificar os temas que máis interesan ao sector ambiental.
Por iso, abriron un formulario de suxerencias e temas ata o 12 de xaneiro de 2022. Ademais,
comeza unha consulta en redes sociais (#IdeasConama2022) para recoller propostas de todos os
profesionais e cidadáns que o desexen.
Lugar: En liña
Organizador: CONAMA
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Data de fin: 12-01-2021

Internacional
Convocatoria de artigos para o número especial de
"Arquivos e cambio climático"

Comma sobre

Contido: A revista Comma do Consello Internacional de Arquivos convida a presentar un número
especial dedicado ao tema de "Arquivos e cambio climático". Alentamos as contribucións sobre
como os arquiveiros de todo o mundo enfrontan os desafíos do cambio climático e, por tanto,
compartimos exemplos que tamén se poden aplicar noutras rexións.
As propostas de textos cun breve resumo deben enviarse antes do 28 de febreiro de 2022 ao
editor especial deste número, Frans Smit, correo electrónico comma@ica.or
Organizador: Comma
Data de fin: 28-02-2022

Quinta reunión intergobernamental de exame da execución do
Programa de acción mundial (PAM)
Contido: A Quinta Reunión Intergobernamental de Exame da Aplicación do Programa de Acción
Mundial para a protección do medio mariño fronte ás actividades realizadas en terra (PAM) terá
lugar practicamente no período previo ao quinto período de sesións da Asemblea das Nacións
Unidas sobre o Medio Ambiente.
Lugar: Online
Organizador: UN enviroment programme
Data de inicio: 17-02-2022
Data de fin: 17-02-2022
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BIBLIOGRAFÍA
EXPOSICIONES
Principios Rectores sobre as Empresas e os Dereitos Humanos

MONOGRAFÍAS
"Biodiversidade polinizadora". Cuantificación da afección da presenza
da Vespa velutina na biodiversidade de insectos polinizadores.
Asociación Sectorial Forestal Galega.
A implicación das bibliotecas españolas na Axenda 2030. Grupo de
Traballo "Bibliotecas e Axenda 2030", outubro 2021.
Boletín informativo do parque nacional de Cabañeros. Nov-Dic 2021.
Comunicación da Comisión Documento de orientación sobre a
protección rigorosa das especies animais de interese comunitario
conforme a Directiva sobre os hábitats.
Folla de roteiro da eólica mariña e as enerxías do mar en España.
Decembro de 2021, Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto
Demográfico

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Inventario Nacional de Emisións á Atmosfera - Emisións de gases de
Efecto Invernadoiro - Serie 1990-2019
Os nosos espazos naturais protexidos. AEFONA 2021
Revista Ambienta - sobre cambio climático, fenómenos extremos e o
poder da adaptación Nº 130, Decembro 2021
Informe Climatolóxico Mes de Novembro de 2021- MeteoGalicia
Beating the Heat: A Sustainable Cooling Handbook for Cities
Perfil Ambiental de España 2020
Preguntas e respostas sobre as novas normas da UE sobre traslados
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de residuos. Comisión Europea, 17 de novembro de 20
Actualidade Xurídica Ambiental Recopilación mensual Núm. 118
Decembro 2021
Inventario Nacional de Emisións á Atmosfera Contaminantes Atmosféricos - Serie 1990-2019

Emisións

de

Perfil Ambiental de España 2020
Revista Desenvolvemento Rural e Sustentable
Adaptation Gap Report 2021
Estratexia 2030 da Federación EUROPARC
Plan de Acción de Educación Ambiental para a Sostibilidade - PAEAS
Anuario 2020 do estado das áreas protexidas en España
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